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Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(1)(1) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Lyžařský areál Kohútka Lyžařský areál Kohútka –– JavorníkyJavorníkyLyžařský areál Kohútka Lyžařský areál Kohútka JavorníkyJavorníky

je specifický tím, že je nejvýše položenou je specifický tím, že je nejvýše položenou 

destinací zimní i letní turistiky ve Zlínském destinací zimní i letní turistiky ve Zlínském destinací zimní i letní turistiky ve Zlínském destinací zimní i letní turistiky ve Zlínském 

kraji. Navíc leží přímo na pomezí se kraji. Navíc leží přímo na pomezí se 

Slovenskou republikou sSlovenskou republikou s dobrou dopravní dobrou dopravní Slovenskou republikou sSlovenskou republikou s dobrou dopravní dobrou dopravní 

dostupností zdostupností z obou stran hranice. Tato poloha obou stran hranice. Tato poloha 

ji tak dodává vysoký potenciál pro rozvoj ji tak dodává vysoký potenciál pro rozvoj ji tak dodává vysoký potenciál pro rozvoj ji tak dodává vysoký potenciál pro rozvoj 

turizmu zturizmu z hlediska přírodní atraktivity, hlediska přírodní atraktivity, 

dosažitelnosti a výhodných klimatických dosažitelnosti a výhodných klimatických dosažitelnosti a výhodných klimatických dosažitelnosti a výhodných klimatických 

podmínek.podmínek.
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Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(2)(2) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Na nedostatky regionu v oblasti CR Na nedostatky regionu v oblasti CR Na nedostatky regionu v oblasti CR Na nedostatky regionu v oblasti CR 

se projekt snaží reagovat vybudováním nové se projekt snaží reagovat vybudováním nové 

moderní infrastruktury pro provozování moderní infrastruktury pro provozování moderní infrastruktury pro provozování moderní infrastruktury pro provozování 

zimních sportů s možností celoročního využití zimních sportů s možností celoročního využití 

(sedačková lanovka) s cílem udržení a posílení (sedačková lanovka) s cílem udržení a posílení (sedačková lanovka) s cílem udržení a posílení (sedačková lanovka) s cílem udržení a posílení 

zaměstnanosti a zvyšování služeb zaměstnanosti a zvyšování služeb 

návštěvníkům  Tvorba nových stálých návštěvníkům  Tvorba nových stálých návštěvníkům. Tvorba nových stálých návštěvníkům. Tvorba nových stálých 

pracovních míst bude mít přímý dopad nejen pracovních míst bude mít přímý dopad nejen 

na ekonomiku regionu  ale také na zvýšení na ekonomiku regionu  ale také na zvýšení na ekonomiku regionu, ale také na zvýšení na ekonomiku regionu, ale také na zvýšení 

servisu pro návštěvníky také mimo hlavní servisu pro návštěvníky také mimo hlavní 

sezónní špičkysezónní špičky
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sezónní špičky.sezónní špičky.



Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(3)(3) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Žádost o podporu z fondů EUŽádost o podporu z fondů EUŽádost o podporu z fondů EUŽádost o podporu z fondů EU

je výsledkem více než tříleté týmové práce je výsledkem více než tříleté týmové práce 

projektového týmu, jejímž obsahem bylo nejen projektového týmu, jejímž obsahem bylo nejen projektového týmu, jejímž obsahem bylo nejen projektového týmu, jejímž obsahem bylo nejen 

koncipování vlastní investice a jejího koncipování vlastní investice a jejího 

budoucího využití  ale i řada jednáníbudoucího využití  ale i řada jednáníbudoucího využití, ale i řada jednáníbudoucího využití, ale i řada jednání

s dotčenými orgány a institucemi, včetně s dotčenými orgány a institucemi, včetně 

informování zástupců místních samosprávinformování zástupců místních samosprávinformování zástupců místních samosprávinformování zástupců místních samospráv

o plánovaném záměru a konzultace budoucí o plánovaném záměru a konzultace budoucí 

možné spolupráce veřejného a soukromého možné spolupráce veřejného a soukromého možné spolupráce veřejného a soukromého možné spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru a koordinace společných aktivitsektoru a koordinace společných aktivit

v oblasti turismuv oblasti turismu
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v oblasti turismu.v oblasti turismu.



Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(4)(4) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Vybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZ
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Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(5)(5) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Vybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZ

V á i  IPRÚ H í V k  j  SKI CENTRUM KOHÚTKA š h V rámci  IPRÚ Horní Vsacko je SKI CENTRUM KOHÚTKA ve všech 

aspektech nejlepší s výjimkou nedostatečné délky tratí 

s technickým zasněžováním. Srovnání pak dále indikuje 

ř b  ýš í h di é ř í k i
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potřebu navýšení hodinové přepravní kapacity.



Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(6)(6) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Vybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZVybudování sedačkové lanovky a STZ

J  ř j é  ž  tí  b l  ů ě é t l t  j é   d hé Je zřejmé, že zatímco byly průměrné teploty, zejména ve druhé 

polovině sezóny 2007/2008 dlouhodobě okolo bodu mrazu, 

sněhová pokrývka byla nedostačující. Instalací zasněžovacího 

é  b d   d k d ě
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systému bude tento nedostatek odstraněn.



Modernizace lyžařského areáluModernizace lyžařského areálu
(7)(7) KOHUTKA KOHUTKA -- JAVORNÍKYJAVORNÍKY

Odbavovací systém a údržba svahůOdbavovací systém a údržba svahůOdbavovací systém a údržba svahůOdbavovací systém a údržba svahů

Stroj určený pro úpravy těžkých 
sjezdových tratí s možností uchycení 

lana pomocí navijáku na kotvícím lana pomocí navijáku na kotvícím 
bodě a tím zvýšené účinnosti při 
vyhrnování sněhu zpět do svahu

a úpravy strmých ploch

8




