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NOVINKY Z NEJVĚTŠÍCH LYŽAŘSKÝCH OBLASTÍ V ČR

SkiResort Černá hora – gigant mezi lyžařskými regiony

Spojením lyžařských areálů Černý Důl, Černá hora - Janské Lázně a Svoboda nad Úpou do
jednoho lyžařského regionu vznikla v minulém roce největší lyžařská oblast v ČR pod hlavičkou
jediného provozovatele.

SkiResort Černá hora nabízí tradičně vysokou kvalitu areálu v Janských Lázních, vybaveného
jedinou osmikabinovou lanovou dráhou v ČR, moderní čtyřsedačkovou lanovou dráhou, až 3
km dlouhými sjezdovými tratěmi··a jedinečnou 3,5 km dlouhou sáňkařskou dráhou, romantickou
a klidnou atmosféru Černého Dolu, kde mimo širokých sjezdovek najdou lyžaři kvalitně
vybavený KIDpark pro výuku lyžování a SNOWpark se speciálními překážkami a skoky. Oba
areály v nabídce SkiResortu doplňuje rodinný areál Duncan ve Svobodě nad Úpou, který nabízí
zdarma slalomovou trať s časomírou.

Sjednocením restaurací pod dceřinou společnost SkiResortu, provozováním čtyřhězdičkového
hotelu Omnia s komplexní nabídkou služeb od parkování po lyžování včetně služeb ubytování,
stravování a relaxace, otevřením Pizzerie a Aprés Ski ve Ski baru Protěž prezentuje Skiresort
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především snahu o kvalitní··zajištění služeb zákazníkům.

Do zkvalitnění služeb, nákupu dvou nových roleb Kässbohrer PB 400 a nákupu osmi nových
plně automatizovaných sněžných děl Technoalpin T 60 investoval SkiResort v letošním roce 25
milionů korun.

SkiResort Černá hora v číslech:

20 km sjezdových tratí, 4 lanové dráhy, 22 vleků, 1 pohyblivý koberec, přepravní kapacita
22.700 osob/hod., 70km běžeckých tratí, 1 snowpark, 1 sáňkařská dráha.

NEJVĚTŠÍ INVESTICE ČESKÝCH LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ 2010

Ski areál Kouty (Kouty nad Desnou, Jeseníky):

nový moderní areál, který vznikl na „zelené louce“ na české poměry nevídanou·investicí 0,5
miliardy korun
Ski areál Kouty je v současnosti největším lyžařským areálem na Moravě. Areál je vybaven:

-········moderním zázemím po vzoru alpských zemí – náměstím se zastřešeným pódiem, čtyřmi
stylovými restauracemi, slunnou terasou, apres ski, bowlingem, dětským koutkem, prodejnou
sportovních potřeb s prvotřídním servisem Montana, lyžařskou školou, půjčovnou, testcentrem
lyží a snowboardů,

-········první 6-ti sedačkovou lanovou dráhou v ČR (3200 osob/hod) a dvěmi moderními vleky,
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-········ojedinělou šířkou sjezdovek min. 50 m,

-········celkovou délkou sjezdových tratí 5,7 km, z čehož dvě sjezdovky mají více než 2 km,

-········celkovou plochou sjezdovek 25 ha,

-········osvětlenou sjezdovkou,

-········zasněžovacím systémem s 30 děly (100% pokrytí celého areálu),

-········dětským parkem vybaveným pojízdným pásem a dvěma vleky,

-········moderním snowparkem,

-········bezplatným parkováním přímo v areálu (600 parkovacích míst),

-········27 km nových běžeckých tras položených nad 1000 m .n. m.,

-········skanzenem s výjevy historie Jesenicka – Koutecký les.

Uvedení do provozu: prosinec 2010.
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V následujících letech se areál rozšíří o dalších 12 ha sjezdových tratí s dvěmi čtyřsedačkovými
lanovými drahami a čtyřhvězdičkovým wellness hotelem.

Sněžník Dolní Morava (Králický Sněžník):

areál prochází v letošním roce··kompletní a rozsáhlou etapovou modernizací. Během první
etapy modernizace lyžařského areálu je areál vybaven:

-········dvěma novými čtyřsedačkovými lanovými dráhami,

-········novou 1200 metrů dlouhou sjezdovou tratí s unikátní šířkou 80 metrů,

-········propojením dvou areálů zasněžovanými cestami,

-········dětským rájem s pojízdným pásem 75 m a dětským lyžařským kolotočem,

-········novou 2,5 km dlouhou osvětlenou sáňkařskou dráhou-jedinou na Moravě,

-········moderním zasněžovacím systémem,

-········instalací rozsáhlého projektu bezpečnostních prvků na sjezdových tratích.
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V další etapě modernizace areálu do léta 2011 uvedení do provozu celoroční bobové dráhy 1100 m, lanového centra s horolezeckou stěnou, 15 m věží s lanovými přejezdy nad sjezdovkou
a atrakcí Powerfan. Do prosince 2011 je plánováno např. rozšíření··lyžařských možností
areálu,··dostavba 4 nových horských chat s restauracemi a moderním občerstvením . V dubnu
2012 pak dokončení výstavby hotelu s rozsáhlou wellness zónou a kongresovým zázemím pro
350 osob. Celková plánovaná investice dosáhne·950 milionů korun, což představuje největší
investici do turistického ruchu v·ČR za posledních 20 let.

Uvedení první etapy modernizace areálu do provozu: prosinec 2010.

Skipark Červená Voda (Orlické hory):

nový lyžařský areál vybudován na “zelené louce” investicí ve výši 250 milionů korun. Pro zimní
sezonu 2010/2011 bude pro návštěvníky skiparku připraveno:

-········první čtyřsedačková lanová dráha výrobce Leitner v ČR s vyhřívanými sedačkami,

-········2000m dlouhá, min. 60m široká členitá sjezdová trať,

-········moderní zasněžovací systém a stroj na úpravu tratí,

-········lyžařské propojení areálu se ski areálem Čenkovice a běžeckými trasami na Bukové hoře,

-········kompletní zázemí pro lyžaře včetně lyžařské školičky, servisu a sociálního zařízení,

-········400 parkovacích míst přímo u hlavní budovy lanové dráhy,
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-········rychloobslužná restaurace s terasou pro 140 lidí na dojezdu sjezdové tratě.

V dalších letech je plánována výstavba hotelu s kapacitou 60 míst, dále restaurací,
bowlingovým sport barem, saunou, vířivkovým a masážním centrem přímo u dojezdu
sjezdovek.

Uvedení do provozu: prosinec 2010.

Obří Sud Javorník (Ještědský hřbet):

další nový lyžařský areál vybudovaný na “zelené louce”·investicí ve výši········230 milionů
korun
. Obří Sud Javorník nabídne v
letošní zimní sezoně návštěvníkům:

-········čtyřsedačkovou lanovou dráhu,

-········900m dlouhou sjezdovou trať, 1500m dlouhou skicrosovou trať,

-········1100m dlouhou bobovou dráhu s jednou spirálou, 13 zatáčkami a vlastním vlekem,

-········provázkový vlek pro nejmenší lyžaře,

-········moderní zasněžovací systém a stroj na úpravu tratí.

Infrastruktura areálu Obří Sud Javorník je koncipována s návazností a logistikou od parkoviště
pro 160 aut s možností rozšíření parkování v zimním období o dalších 150 aut a možností stání
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pro obytné vozy.··V hlavním objektu u nástupu na lanovou dráhu budou sociální zařízení,
půjčovna a servis. V areálu je občerstvení s terasou pro 120 lidí.

V příštím roce bude otevřena restaurace pension Obří Sud, který je nepřímou kopií původního
Obřího sudu, který vyhořel v roce 1974.

Uvedení do provozu: prosinec 2010.

Ski Centrum Bublava - Stříbrná (Krušné hory):

modernizace lyžařského areálu·investicí ve výši 25 milionů Kč. Areál nabídne pro novou
lyžařskou sezonu:

-·········novou čtyřsedačkovou lanovou dráhu,

-·········novou sjezdovou trať v délce 1000m a min. šířce 70m,

-·········doplnění zasněžovacího systému,

-·········propojení se Ski areálem Stříbrná.

Uvedení novinek do provozu: prosinec 2010.
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