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Skupinovka k nezaplacení

rok se s rokem sešel a my opět s nedočkavostí vyhlížíme 
start nové zimní sezony 2022/2023, na kterou se těšíme více 
než kdy jindy. Proč? Především proto, že se naše letošní 
novinka Sky Bridge 721 nově objeví na seznamu zimních 
zážitků, které stojí za to objevit. 
Nejdelší visutý most na světě přenesl na druhou stranu 
horského hřebenu první návštěvníky v květnu letošního roku. 
Po tom, co v mediích obletěl svět a ozdobil titulní strany 
novin i magazínů, se poctivě chystá na přivítání prvních 
sněhových vloček. Na lyžích za nebeskými zážitky – předsta-
vujeme zbrusu nový produkt SKI & SKY, v rámci kterého si 
dopřejete návštěvu Sky Bridge 721 k celodennímu skipasu 
za naprosto exkluzivní cenu. 
Máme toho ale pro vás mnohem víc. Vyzbrojili jsme se 
novým zasněžovacím jezerem s posíleným výkonem čer-
padel, které nám pomůže připravit více než 10 kilometrů 

sjezdovek všech výkonnostních úrovní rychleji a efektivněji. 
Náš vozový park také přivítá nového člena rodiny, rolbu 
Prinoth Leitwolf s parkovou úpravou, která se bude podílet 
i na vybudování skvělé funtrailové zóny U Slona. 
Ať už se k nám rozhodnete vypravit na rodinnou zimní do-
volenou v srdci hor, za bezkonkurenčním lyžováním nebo 
jen tak na jednodenní výlet, vždy vás potěšíme nevšedními 
zimními zážitky, restauracemi i bary přímo na sjezdovkách 
lákající k delšímu posezení s neopakovatelnými výhledy 
i novými parkovišti s moderním navigačním systémem.

Těšíme se na zimu ve vaší společnosti.
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Nové posily připraví 
středisko rychleji 
a efektivněji
Každý rok děláme maximum pro bez-
chybnou přípravu sjezdových tratí. 
Zbrusu nové zasněžovací jezero 
s čerstvě posíleným výkonem čerpa-
del zachycuje a kumuluje vodu v do-
bách přebytku a umožní ji efektivně 
a rychle využít pro zasněžování sjez-
dovek v tu pravou chvíli. Navíc flotila 
pro úpravu tratí má pro tento rok další 
nový přírůstek v podobě rolby Prinoth 
Leitwolf s parkovou úpravou, která 
urychlí nejen budování FUN trailové 
zóny ve spodním areálu U Slona.

Nová technologie, 
která si pohlídá sníh
Všechny rolby nově vybavíme moderní 
technologií na měření výšky sněhu. De-
tailní naskenování profilu všech sjez-
dovek a přenesení podrobného 3D 
modelu areálu s aktuální výškou sně-
hu do kabiny rolbaře umožní šetrněji  
a efektivněji zacházet s vodou i vyro-
beným sněhem tak, aby nedocházelo 
k jeho plýtvání, ale naopak k jeho ope-
rativnímu přemisťování v terénu právě 
tam, kde je v dané chvíli třeba.

Precizně, ale 
zodpovědně
Neustálé zlepšování systému zasněžo-
vání sleduje jasný cíl: připravit středisko 
pro zimní provoz co možná nejrychleji 
a s co nejmenším zatížením vstupních 
zdrojů a energií. Vybudováním zasněžo-

vacích jezer, využíváním nových techno-
logií na měření sněhu, ale i dalšími kroky 
stvrzujeme náš závazek k zodpovědné-
mu přístupu k nakládání s vodou, sně-
hem, energiemi i pohonnými hmotami 
s cílem co nejudržitelněji provozovat 
lyžařské středisko našeho rozměru.

Nový parkovací 
systém
Při příjezdu do areálu vás potěší nově 
vybudovaná parkoviště i moderní par-
kovací systém, který bude na infor-
mačních tabulích navigovat na volná 
parkovací místa a pohlídá také maxi-
mální kapacity ve středisku.

Skipasy online, 
rychle, pohodlně
I letos v zimě platí, že nejvýhodněji 
skipasy zakoupíte na eshopu, kde 
je pořídíte vždy rychle a za tu nej-
lepší cenu. Přímo v resortu pak při-
vítá návštěvníky moderní zákaznické 
centrum TICKET POINT u nástupní 
stanice na čtyřsedačkovou lanovku 
Sněžník. Na sedmi samoobslužných 
pokladnách si budou moci zákazníci 
jednoduše a rychle zakoupit skipasy 
i vstupenky na vybrané zážitky.

Večerní lyžování 
4 x do týdne
Večerní lyžování pro vás spouštíme 4 x 
do týdne na příjemně široké sjezdovce 
Kamila. Na více než 600 metrů dlou-
hém nasvíceném svahu se tak může-
te zařezávat do čerstvě urolbovaného 
svahu i po setmění. K posezení i drinku 
poslouží chata Marcelka přímo na do-
jezdu sjezdovky a o víkendu atmosféru 
rozpumpují naši oblíbení Coconut DJ´s.

FUN SKI & SNOWBOARD 
zóna U Slona
Tohle místo prostě nesmíte při lyžování na 
Dolní Moravě minout. Můžete si brousit 
zuby na nejlepší crossovou trať v Česku, 
snowpark s mnoha menšími i většími skoky 
a překážkami pro zkušené jezdce i rodiny 
s dětmi, nebo zábavnou trať s klopenka-
mi, terénními vlnami a dvěma sněžnými 
tunely v délce 8 a 12 metrů.

Blízko zážitkům
Naložte si zážitků, kolik unesete. Naserví-
rovat si je můžete během lyžování, po od-
ložení lyží nebo třeba večer před spaním. 
Touhu po neotřelé zábavě naplní mrazivá 
jízda na Mamutí horské dráze v délce 
3 kilometry a na bobové dráze U Slona, 
svižné večerní sáňkování na dráze o délce 
2 kilometry, nebo nebeská procházka po 
Sky Bridge 721 a Stezce v oblacích s ne-
opakovatelným zimním kouzlem.

Zima, jak 
má být

Když zima, tak 
na Dolní Moravě
Zařízněte se do více než 10 kilometrů 
sjezdovek všech úrovní pokročilosti. 
Okusíte tu ostřejší sportovní profily, 
nadstandardně široké pláně, pohodo-
vé rodinné tratě, nejvýše položenou 

sjezdovku Slamník s naprosto dechbe-
roucím výhledem i jednu z nejprudších 
černých sjezdovek v Česku. Dolní Mo-
rava vám díky vzájemné propojenosti 
sjezdovek všech úrovní nabídne jedny 
z nejdelších sjezdů v České republice. 
Navíc je můžete libovolně kombinovat 
podle aktuální chuti i síly. Každá vaše 
jízda tak může být trochu jiná a osobitá.
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Ať se děje, co se děje, i letos jsme připraveni promě-
nit areál na bezkonkurenční zimní ráj, který nabídne 
vše, co si jen dokážete představit.
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Obdivujte most 
ve sněhobílém
Sky Bridge 721 poprvé otevírá své 
brány pod nadvládou zimy. Může se 
tak stát vaším hlavním cílem cesty 
nebo příjemným závěrem lyžařské-

ho dne. Nadchne vás nádhernými 
výhledy do zasněžené krajiny hrající 
azurově-bílými tóny a 95 metry vzdu-
choprázdna pod vašima nohama. 
Projděte se po nejdelším visutém 
mostě na světě, který s lehkostí pro-
pojuje dva odlehlé horské hřebeny. 

K mostu vás pohodlně dopraví 
čtyřsedačková lanovka, a spolu 
s nebeskou procházkou na Stezku 
v oblacích a zastávkou v prosklené 
panoramatické restauraci Skalka, 
se váš zážitek jen umocní.

SKY BRIDGE 721
ozdobí zimu na Dolní Moravě

novinkynovinky

ZIMNÍ NEBESKÉ PAKETY
SKI & SKY

Skipas + Sky Bridge 721

Kombinace, na kterou se nezapomíná. 
Čirá radost z dokonale vykroužených 
oblouků dovršená neokoukaným zimním 
zážitkem. Pokud nechcete jen lyžovat, ale 
odnést si i něco navíc, zvolte si celodenní 
skipas, ke kterému získáte vstupenku 
na most za naprosto výjimečnou cenu.

SKY WALKER
Lanovka + Sky Bridge 721

Nasedněte na lanovku a nechte se 
vyvézt do nadmořské výšky 1 116 
m. n. m., kde vás za malou chví-
li čeká nejdelší mrazivá vycházka 
svého druhu na světě. Prožijte 721 
metrů lehce houpavé chůze nad 
pohádkově krásnou krajinou odpo-
čívající pod bílou peřinou.

SKY WALKER EXTRA
Lanovka + Sky Bridge 721 

+ Stezka v oblacích

Tento mix nadchne všechny lovce 
zážitků, kteří si je naservírují pěkně 
pohromadě. Kromě pohodlné cesty 
lanovkou tam i zpět a neopakova-
telné procházky po Sky Bridge 721, 
nabídne navíc ještě návštěvu nebe 
se dotýkající Stezky v oblacích, kte-
ré ledová krusta obzvláště sluší.

+ +
+ ++
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Chci navštívit SKY BRIDGE 721 v zimě
1. OBOUSMĚRNÝ PROVOZ 
Pouze v zimě si na vás most počíhá na 
jedné vstupence dvakrát – vydáte se na 
721 metrů vzdálený konec a vrátíte se 
zase zpět na místo vstupu u horské chaty 
Slaměnka.

2. K MOSTU JEDINĚ 
LANOVKOU
Skvěle upravené sjezdovky patří v zimě 
lyžařům, lehce dostupná pěší trasa 
tak k mostu v zimě nevede. Využijte 
tak čtyřsedačkové lanovky, která vás 
k němu pohodlně dopraví.

3. V BOTÁCH I LYŽÁCÍCH
Na most se v zimě můžete vydat pěš-
ky nebo si na chvíli odskočit z lyží. Díky 
odolnému povrchu chodníku se po něm 
můžete projít i ve vašich bytelných lyžácích.

4. JAK A KDE KOUPIT 
VSTUPENKY
Nejjednodušším způsobem je nákup 
vstupenek předem online v našem eshopu 
za tu nejlepší dostupnou cenu. V případě, 
že se rozhodnete most navštívit během 
vašeho pobytu na Dolní Moravě, lze vstu-
penku zakoupit také v samoobslužných 
pokladnách TICKET POINT u nástupní 
stanice lanovky nebo v prodejním auto-
matu přímo u vstupu na most.  

5. CENOVÉ PAKETY  
Vyberte si jeden ze tří výhodných nebes-
kých paketů. V balíčku SKI & SKY získáte 
most za výrazně zvýhodněnou cenu, SKY 
WALKER kombinuje lanovku a most, 
a SKY WALKER EXTRA vám navíc daruje 
ještě procházku na Stezce v oblacích.

6. KAM NA JÍDLO
Pravé požitkáře, kteří nikam nespěchají 
a chtějí si užít oběd nebo skleničku se 
vším všudy, zve k návštěvě proskle-
ná panoramatická restaurace Skalka 
u vstupu na Stezku v oblacích, kde 
budete mít okolní hory jako dlani. Za 
pravou horskou atmosférou naopak 
vyrazte na Slaměnku, která vás zahřeje 
svým příjemným dřevěným interiérem, 
praskajícím krbem a prostornou pano-
ramatickou terasou přímo u vstupu na 
Sky Bridge 721.

7. CO NEMINOUT
Nenechte si ujít mrazivou jízdu na 
Mamutí horské dráze, která láká na 
tříkilometrovou jízdu plnou vibrující 
rychlosti a ostrých zatáček, které ko-
runují oslňující výhledy do zasněžené 
horské krajiny.
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DOPORUČUJEME

Sky Bridge 721 oceněn 

v prestižní architektonické 

soutěži Stavba roku 2022

+
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S jistotou 
v zádech
Pokud si jako začáteční-
ci netroufáte se do toho 
pustit na vlastní pěst, 
rozhodně se nebojte 
využít našich služeb. 
Na odlehčenější sezná-
mení s tímto sportem navrhujeme 
páteční večerní výstup na skialpech, 
do kterého se můžete zapojit v prů-
běhu celé zimní sezony. Čeká vás za-

svěcení do světa skialpového sportu 
prostřednictvím skupinové expedice 
na horskou chatu Slaměnka se spo-
lečným posezením u večeře, horkého 

čaje a welcome drinku. 
Startujeme každý pátek 
v 16:00 od zákaznického 
centra. Pro ty, kteří pre-
ferují osobnější přístup 
i hlubší přiblížení, je tu 
individuální výšlap s prů-
vodcem pro skupinu až 
6 osob, a to kdykoliv na 

to budete mít chuť. V tomto případě 
se dozvíte informace k výbavě a jejímu 
správnému nastavení i základní pravi-
dla bezpečnosti. Podle úrovně účast-

níků je zkušeným instruktorem zvo-
lená vhodná trasa s celodenní nebo 
půldenní časovou náročností.
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Otestujte skialpy 
na Dolní MoravEv
Skialpové lyže vám dávají tu moc objevit místa, na která se v zimě jen tak 
nedostanete. Lehce se ztratíte v horské krajině mimo obvyklé trasy lidí 
i běžného okolního ruchu. Nabijete se povzbudivým pocitem ze svého 
sportovního výkonu a na závěr se odměníte zaslouženým sjezdem zpět 
do údolí. Skialpy se dají právem označit za fenomén posledních let. 
Nadešel ten správný čas je vyzkoušet.

U hotelu 
Vista

Skitour
Test Centrum

Skialp půjčovna
U Slona

  V této oblasti chodím pouze po vyznačených trasách pro 
 skitouring. Pokud to sněhové podmínky neumožní a musím 
 využít sjezdové tratě, pak stoupám vždy pouze po jejím 
 okraji tak, abych neomezil a neohrozil ostatní sjíždějící lyžaře 
 a snowboardisty.

  Pokud chodíme ve skupině, vždy stoupáme v zástupu za 
 sebou, bez výjimky.

  Jsem maximálně opatrný při terénních zlomech nebo při     
 omezené viditelnosti. Používám oblečení výrazných barev 
 nebo reflexní vestu a za snížené viditelnosti používám 
 rozsvícenou čelovku.

  Nevstupuji na sjezdové tratě, které se právě upravují.

  Sjezdové tratě jsou od 16.30 do 8.30 uzavřeny, respektuji zde   
 zákaz pohybu.

  Pokud podmínky neumožní sjet dolů jinak než po sjezdové 
 trati, zásadně nejezdím po již upravené části. Pokud je to 
 nevyhnutelné, sjíždím po jejím okraji v minimální možné 

 šíři stopy (2 až 3 metry). Vážím si a respektuji práci 
 zaměstnanců střediska a neničím upravenou sjezdovou trať 
 připravenou na následující den pro platící lyžaře.

  Vždy respektuji pokyny a doporučení pracovníků střediska. 
 V případě nerespektování uvedených podmínek má právo 
 pracovník střediska takového návštěvníka vykázat z areálu.

Všechny trasy jsou označeny reflexními cedulkami s názvem 
trati (písmenem). Na jejich zadní části najdete telefonní kontakt 
na Horskou službu pro potřebu zavolání pomoci v případě nouze.

  Skitouringové lyže NEPATŘÍ do běžecké stopy – ničíte ji.

  Turisté bez lyží (pěší, sněžnice) NEVSTUPUJTE do upravených  
 běžeckých a vyšlapaných skitouringových stop.

Děkujeme.

SKITOURING nebo SKIALPINISMUS?
V obou případech se věnujete skialpovému lyžování. 
Skitouring je ale rekreační formou výletování v příjemně 
schůdném terénu, zatímco skialpinismus je náročnější 
obdobou, kdy se pohybujete ve vyšších nadmořských 
výškách a nakládáte si výrazně větší obtížnost.

DOPORUČUJEME 
individuální nebo 

večerní skupinové 
výšlapy se zkušeným 

průvodcem

Chcete to zkusit, ale 
nemáte vybavení?
Zapůjčíme vám kompletní výbavu 
a poradíme, jak na to. V zákaznickém 
centru u nástupní stanice sedačkové 
lanovky Sněžník najdete skvěle vyba-
venou skialpovou půjčovnu. Na výběr 
máme 40 skialpových setů značek 
Dynafit a Atomic pro dospělé a nově 
nabídneme i dětské sety. Zkompletu-
jeme vám lyže, pásy, hůlky i boty.

 Rezervujte si svůj set pohodlně už 
 z domu online na dm.rezervator.cz.

 Zadejte osobní údaje a velikosti, 
 vyberte model a proveďte platbu.

 Připravený set na vás bude čekat 
 ve zvolený den a hodinu.

Doporučujeme přijít hned ráno, obslu-

ha podá potřebnou instruktáž a předá 

vybavení během 15 - 20 minut.  

Zvolte si trasu, kterou 
snadno zvládnete
Zvažte s rozvahou svou fyzickou 
zdatnost a dávejte si jen výzvy, které 
opravdu zvládnete. Na Dolní Moravě 
se můžete vydat po 5 vyznačených 
trasách A, B, C, E a D, která je sestu-
pová. Všechny trasy jsou označeny 
reflexními cedulkami s barevným ozna-
čením a písmenem trasy. Na zadní 
straně najdete v případě potřeby te-
lefonní číslo na Horskou službu.

Červená trasa A 
6,9 km
převýšení 540 metrů
2 hod. + sjezd dolů
Rekreační trasa vhodná pro skialpové 
začátečníky je zároveň naučnou skialpi-
nistickou trasou, na které potkáte osm 
informačních cedulí. Trasa začíná na 
konečné zastávce autobusu obce 
Dolní Morava a mimo tratě sjezdovek 
vás dovede až na vrchol Slamníku 
přes Selské vrchy, horskou chatu 
Slaměnka a vyhlídku U Laviček s nád-
hernými panoramaty.

Žlutá trasa B 
3,7 km
převýšení 540 metrů 
1 hod. 40 min + sjezd dolů
I tato trasa vede od konečné zastávky 
autobusu obce Dolní Morava směrem 
na Slamník, tentokrát ale po sjezdov-
kách Kamila, Vyhlídková, dále kolem 
Stezky v oblacích a vyhlídky U Laviček 
až na samou špičku Slamníku.  

Modrá trasa C
8,4 km
převýšení 540 metrů
2 hod. 40 min + sjezd dolů
Nejdelší výšlap vás čeká na modře 
značené skialpové trase. Její nej-
pestřejší profil se startem u koneč-
né zastávky autobusu obce Dolní 
Morava nabídne zdolání Selských 
vrchů i stoupání trailovými tratěmi, 
ze kterých budete moci obdivovat 

Stezku v oblacích ze strany od hřebe-
nu Chlumu. Přes vyhlídku U Laviček 
opět dosáhnete nejvyššího místa na 
Slamníku, odkud máte celé údolí řeky 
Moravy jako na dlani.  

Zelená trasa D
sjezd 5,7 km
převýšení 540 metrů
30 minut
Ať už si zvolíte jakoukoliv trasu, vždy 
máte možnost se vydat dolů sestupo-
vou trasou D nebo jízdou po aktuálně 
otevřených sjezdovkách.

Oranžová trasa E
3,3 km
převýšení 440 metrů
1 hod. + sjezd dolů
Nejkratší trasa, která jako jediná začí-
ná od spodní stanice lanovky U Slona, 
vás povede podél sjezdovek U Slona 
přes Vyhlídkovou sjezdovku kolem 
Stezky v oblacích až k horské chatě 
Slaměnka, kde se odměníte třeba 
posezením na panoramatické terase 
s výhledem na Sky Bridge 721.

A

B

C E

1. 

2. 

3. D

Pravidla tu platí 
více než kde jinde
Dodržujte je a buďte 
ostatním dobrým příkladem

 Chodím pouze po vyznačených  

 trasách pro skitouring.

 Ve skupině stoupáme vždy 

 v zástupu za sebou.

 Při nutnosti použití sjezdové 

 tratě se držím vždy na její 

 krajnici a neohrožuji lyžaře.

 Nevstupuji na sjezdovky, které 

 se právě upravují. Ve večerních 

 hodinách je vstup na sjezdovku  

 zakázán, a to z důvodu umístění  

 kotvících lan rolby, která jsou pro  

 člověka extrémně nebezpečná.

 Jsem maximálně opatrný při 

 terénních zlomech a při snížené  

 viditelnosti používám reflexní 

 oblečení nebo čelovku.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Rodina na prvním místě
Wellness hotel Vista má rodinu ve svém 
poslání a vašim malým společníkům se 
snaží vykouzlit úsměv na tváři všemi 
možnými způsoby. Náš tým animátorů 
se opět ponořil do práce a proměnil své 
myšlenky v zimní animační program, je-
hož nosným prvkem bude voda ve všech 
svých podobách. Voda tekutá, voda ve 
formě křehké sněhové vločky nebo ve 
své nezdolné ledové síle. Těšíte se?

Inspirací nám byla naše hotelová Po-
hádka do ouška, ze které tentokrát 
hrdě vystupuje víla Marahwa, která 
vás provede svým ledovým krá-
lovstvím spolu s dalšími postavami 
z příběhu Stamíkovy rodiny. Společ-
ně s vodní vílou postupně navštívíme 
všechny členy její pohádkové rodiny 
a s každým z nich zažijeme spous-

tu dobrodružství, zábavy i tvoření. 
Pod křídly víly Marahwy se naučíme 
čarovat s vodou, tatínkovi Manovi 
upečeme jeho oblíbené náčelnické 
sušenky, nebo pomůžeme dědovi 
Perunovi s tvorbou kouzelné sněhové 
bouře, která nás spolu s Mamutíkem 
přenese až do budoucnosti.

MOTIVACE
Vnitřní hnací motor není v každém 
z nás sám od sebe. Zato vnější motiva-
ce funguje velmi dobře, ať už jde 
o pochvalu před ostatními, soutěži-
vost v každém v nás i pocit konkurence 
vzbuzující mnohem větší smysl pro cíl.  

ŠKOLA HROU 
Na co rodiče nemají sílu ani cit, to my 
umíme skvěle. Učení vás totiž musí 
především bavit. Lekce vedeme tak, 

aby se děti učily s chutí a nadšením 
a hlavně s pocitem, že se vlastně ani 
nic neučí.  

TÝM 
Navíc si ale děti zvykají také fun-
govat v kolektivu. Navzájem se 
sledují, spolupracují a uvědomují si 
svoje role. Nakonec také někdy musí 
ustoupit ze svých vlastních potřeb 
pro dobro skupiny, a to jim jednoznač-
ně prospěje.

Hory zábavy na čerstvém 
horském vzduchu

  Netradiční závody ve sjezdu na  
 všem, co jezdí.

  Malování do sněhu a pořádná 
 koulovačka.

  Výpravy ke včelím úlům pod zimní  
 peřinou a výroba léčivých medových 
 lízátek.

  Večerní stezka odvahy.
 
Nebojte, zabavíme 
i starší děti

  Vlastní příprava oblíbeného nápoje  
 Bubble tea.

  Workshop točení s žonglérskými  
 punčochami Poi Socks.

  Kurz domácího sítotisku a tvorba  
 vlastního výrobku pomocí šablony.

  Výroba modelovací hmoty ve formě  
 studeného porcelánu.

  Závody s RC modely autíček na 
 dálkové ovládání pro kluky.

  Interaktivní hra Lovci duchů s cílem  
 pochytat všechny duchy v místnosti.
 
Rodina pěkně spolu

  Večerní kino s dekou a popcornem.
  Večer s oblíbenými retro hrami jako  

 je skákání gumy nebo cvrnkání kuliček.
  Oblíbený dolnomoravský kvíz.
  Playroom s X-box 360 a autodráhou

  nebo zapůjčení RC modelů.
  Pletení copů s kanekalonem.

Zimním animacím letos 
vládne víla Marahwa

CHYSTÁME PRO VÁS

Už jste nedočkaví, co vás tuto zimu na Vistě čeká?

A PRO TY 
NEJMENŠÍ?
Tradičně bude připraven Baby svět - her-
na pro děti do 3 let, která je vybavená na 
míru nejmenším objevitelům. Nechybí tu 
hračky zaměřené na podporu dítěte 
při rozvíjení jeho poznatků a doved-
ností, které se snažíme podpořit 
v duchu Montessori pedagogiky. Na 
programu nebude chybět ani oblíbe-
né cvičení s batolátky a kojeňátky.

Tak co, přesvědčili 
jsme vás?
Rezervujte si svou 
skupinovou výuku 
předem a včas

skiskola@dolnimorava.cz 
+ 420 469 771 180

3 důvody, proč volit skupinovou výuku

Jak vytěžit ze zimní 
dovolené na Dolní 
Moravě maximum?
Ideálně tak, že si vy i vaše děti naplánu-
jete den na horách přesně tak, jak každý 
z vás potřebuje. Dospělí si dopřejí své 
svižné řezaní oblouků a děti si budou 
hravě formovat své dovednosti na sva-
hu v tempu, které jim nejlépe vyhovuje. 
Můžeme vám slíbit, že se vašim dětem 
po pár dnech v naší službě nebude chtít 
domů. A proč? To vám hned povíme.

Samostatný 
a sebevědomý lyžař
Našim cílem je děti nejen vycvičit ve 
výborném ovládání lyží, ale především 
je naučit správnému chování v dyna-

mickém prostředí sjezdovky, ohledu-
plnosti a potřebné pomoci ve vztahu 
k ostatním lyžařům, a vtisknout do 
nich prožitou zkušeností všechna ta 
pravidla tak, aby se z nich stali vzor-
ní lyžaři a neopomenutelní společníci 
svých rodičů na lyžích.

Individuální přístup 
a pokroky
Nejlepší výsledky se dostaví po celotý-
denní výuce, kterou v pátek slavnostně 
zakončíme Mamutíkovým lyžařským zá-
vodem, ve kterém se děti poperou o první 
místa s ostatními parťáky z výuky. Vše ale 
začíná první den vhodným zařazením do 
úrovně pokročilosti na základě zku-
šební jízdy. Přiřazenou nálepkou to 

ale nekončí, v průběhu celého týdne 
dochází k libovolným přesunům podle 
šikovnosti dětí. Každý má své tempo 
a ke každému přistupujeme indivi-
duálně tak, aby byli na konci všichni 
spokojení a měli radost z dosažených 
výsledků.

Skupinovka 
k nezaplacení

Vkročte do ledového království víly Marahwy

Začátečníci
se jako první seznamují se světem 
sněhu, s obouváním lyží i prvními 
krůčky po bílém kluzkém povrchu. 
Nové dovednosti si zapisují ve skvěle 
připraveném prostoru Dětského 
skiparku Amálka za pomoci slalo-
mových zvířátek, hravých pomůcek 
i překážek.

Mírně pokročilí
už dokáží sami jezdit na malém vleku 
v Dětském parku Amálka a někdy už 
dokonce vyrazí na příjemně široké 
a mírné svahy, kde prožívají svou první 
velkou radost z velkého světa dospě-
lých, okoukávají správné chování ly-
žařů a učí se bezpečnosti na svahu.

Pokročilí
už se vesele prohání na sjezdovkách 
všech úrovní, dokáží se sami 
obsloužit na lanovce a šperkují si 
své lyžařské schopnosti při vzájem-
né spolupráci skupiny doprovázené 
skvělou zábavou, která nesmí chy-
bět ani v této kategorii.



…hory zážitků  www.dolnimorava.cz  zima 2022/2023  13)

kaledář akcí

ATOMIC SALOMON 
PRVNÍ STOPA 
SOBOTA
První stopa vás vytáh-
ne ráno z peřin a od-
mění neskutečným 
momentem s vykreslováním vlastních 
širokých oblouků do panenského man-
šestru před oficiálním otevřením areálu. 

Každou sobotu za příznivého počasí 
pro vás spustíme lanovku o hodinu dřív 
a vy si tak darujete tu pravou radost 
z jízdy na dokonale zřádkovaném sva-
hu. Pro skutečný lyžařský požitek vám 
zapůjčíme nejnovější VIP test značky 
Atomic a Salomon, na kterém se vám 
budou oblouky řezat jedna radost. 
A pokud si budete přát završit doko-
nale vydařené ráno skvělou snídaní, 
připravíme pro vás snídaňový stůl se 
skleničkou prosecca na horské cha-
tě Slaměnka. První stopu si můžete 
dopřát se zvýhodněným celodenním 
skipasem nebo samostatně.

VEČERKO NA KAMILE 
PONDĚLÍ | STŘEDA
PÁTEK | SOBOTA
Chyťte si svoje první 
lano i po setmění. Po 
uzamknutí turniketů 
Dolní Morava znovu 
ožívá s odbitím večer-

ní půl šesté. Večerní lyžování spouští-
me 4 x do týdne na čerstvě upravené 
sjezdovce Kamila. Na drink skočte 
na chatu Marcelka a v sobotu nikam 
nespěchejte, svoje hudební rytmy totiž 
na dojezdu sjezdovky rozjede oblíbená 
sestava Coconut DJ´s.

VEČERNÍ VÝŠLAPY 
NA SNĚŽNICÍCH 
NEBO SKIALPECH 
PÁTEK

Zvolte si skialpy nebo sněžnice 
a přijeďte se v doprovodu zkušené-
ho průvodce ztratit do stmívajících 
se hor. Cílem skupinové výpravy 
s rozsvícenými čelovkami na hlavě 
je horská chata Slaměnka, kde je pro 
vás připravena výborná večeře, vr-
cholový drink a horký čaj na zahřátí 
u rozpáleného krbu.

MAMUTÍKŮV ZÁVOD 
PRO NEJMENŠÍ
PÁTEK
Skvělé završení týdenní skupinové vý-
uky v lyžařské škole nebo příležitost si 
poprvé zkusit skutečné lyžařské závo-
dy v malém. Na děti čeká obří dětský 
slalom ve skiparku Amálka se slav-
nostním vyhlášením vítězů a cenami od 
Horského resortu Dolní Morava.

VEČERNÍ SÁŇKOVÁNÍ 
ÚTERÝ | PÁTEK | SOBOTA
Dejte dohromady 
partu přátel nebo vy-
razte spolu s dětmi. 
Nečekejte ale žádný 
mírný svah, tady vás 
čeká skutečně rych-
lá sněžná jízda po rovinkách i ostrými 
zatáčkami na osvětlené dráze v délce 
2,5 km. Tak se pořádně oblečte, na-
sedněte na naše hbité sportovní sáně 
a pak se ohřejte u dobrého pití na cha-
tě U Slona na dojezdu trati.

PRAVIDELNĚ NA PROGRAMU
To byste neměli minout

Otestuj 
nejnovější VIP 

modely lyží

Brýle, helma 
a rukavice se 
budou hodit.

Každou 
sobotu 

s Coconut 
DJ´s

Zapůjčení 
sněžnic a komplet-
ního skialpového 

setu v ceně.

kaledář akcí

3…2…1…START
Zimní sezona 2022/2023 
na Dolní Moravě je tady 
a bude to opět jízda!

 

S ČT SPORT 
NA VRCHOL
SOBOTA – NEDĚLE 
6. – 7. 1. 2023
Tentokrát trochu v jiném duchu, ale 
stále skvělý otevřený závod v paralel-
ním slalomu pro všechny amatérské 
lyžaře, kteří si chtějí zkusit profesio-
nální závod s časomírou. Tuto zimu 
přichází seriál s novinkou v podobě 
4 kapitánů, kteří si budou vybírat své 
závodníky do týmů a tyto týmy se pak 
utkají o postup do finále.

TESTOVAČKY 
NA SVAHU
FISCHER SNOW tour 
10. – 11. 12. | 17. – 18. 12. | 3. 2.
• testovaní lyží FISCHER
• testovaní helem a brýlí SMITH
• testování sněžných bruslí TOMSEN
• sampling časopisu SNOW

K2 SNOW tour 
28. – 29. 1.
• testovaní lyží K2
• testovaní helem a brýlí SMITH
• testování sněžných bruslí TOMSEN
• sampling časopisu SNOW

GRAND 
OPENING 2022
SOBOTA 10. 12.
Otáčíme klíčkem a odemykáme zimní 

sezonu s horami toho nejlepšího ly-

žování i zábavy na čerstvě učesaných 

sjezdovkách.

• skipas za super cenu 200 Kč

• odpolední zábavný program pro děti

• koncert v podání O5 a Radeček

• večerko s Coconut DJ ´s na Kamile

• Pavel Cejnar a jeho DJ show

12)  Wellness hotel Vista  www.hotel-dolnimorava.cz
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Požitkáře, vyrážející za těmi nejlepší-
mi zimními zážitky, i lyžaře, kteří jed-
noduše nikam nespěchají a chtějí si 
užít svou zaslouženou zastávku se 
vším, co k tomu patří, láká k návště-
vě panoramatická restaurace Skalka. 
Místo, které upoutá svým atraktivním 
proskleným vzhledem i nebeský-
mi výhledy na všechny světové stra-
ny. Díky vzdušnému a prosvětlenému 
prostoru s výraznými prosklenými 
plochami i střechou budete mít pocit, 
že hodujete přímo uprostřed horské 
přírody s majestátními vrcholy pohoří 
Králického Sněžníku na dosah ruky. Na 
Skalku narazíte na křižovatce sjezdovek 
Vyhlídková a černé sjezdovky Sněžník 
a přímo u vstupu na Stezku v oblacích, 
jen pár kroků od Sky Bridge 721.

Na dojezdu sjezdovek U Slona zve 
k návštěvě stylová restaurace Terezka. 
Pohodlně se tu usadíte do kožených 
křesel v hřejivém interiéru, kterému 
dominuje dřevo a horské motivy ve 
všech jeho podobách. Pochutnáte si 
tu na pokrmech české i mezinárodní 
kuchyně nebo křupavé pizze.

Níže v údolí u nástupní stanice na čtyřsedačkovou lanov-
ku se během lyžování rychle občerstvíte na chatě Mar-
celka, která je otevřená i během večerního lyžování na 
Kamile. Ve spodním areálu U Slona se můžete zastavit na 
oběd nebo drink v restauraci U Slona, která je v provozu 
také během večerního sáňkování.

Přímo u lyžařské školy a dětského lyžařského 
parku Amálka si pak dáte něco malého k snědku 
a na zahřátí v après ski baru Hříbek.

Za pravou horskou atmosférou vyrazte 
na Slaměnku, nejvýše položenou chatu 
v resortu, která svým příjemným dřevě-
ným interiérem, praskajícím krbem 
a nově rozšířenou panoramatickou 
terasou přímo u vstupu na Sky Bridge 
721 zláká nejednoho vyznavače 
horské pohody k delšímu posezení.K vydařenému dni na horách neodmyslitelně patří pohodové 

posezení v příjemné restauraci nebo na venkovní terase, kde 
vám kromě dobrého jídla baterky dobije i síla horských sluneč-
ních paprsků. Dovolte si na chvíli zapomenout na svět kolem 
vás a zkuste jen tak žít pro tuhle chvíli.

SKALKA I restaurace, kde se servírují božské výhledy

TEREZKA I prostor, který dýchá alpskou atmosférou

Chata MARCELKA a chata U SLONA
na rychlý oběd nebo něco na zub

Aprēs ski bar HŘÍBEK
zahnat malý hlad po lyžařské výuce

Horská chata SLAMĚNKA I stylová horská chata s krbem

gastronomie

Její chloubou je  jedinečná konstrukce s posuvnou prosklenou střechou, 
která se pro všechny milovníky zimní pohody otevírá při slunečných dnech.

Najdete tu prostornou dětskou 
hernu, kde se vaši malí lyžaři 

zabaví, zatímco vy si 
vychutnáte svůj oběd nebo večeři.

Tam, kde to voní dobrým 
jídlem a pohodou
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téma

LYŽE

SKIALPOVÉ 
LYŽESNOWBOARD

Jak si vybrat ty pravé?
Pokud na lyžích začínáte, jsou pro vás 
ideální lyže točivější a měkčí, které 
nabídnou bezpečnou a plynulou jízdu. 
Tyto lyže jsou široké, kratší a neměly by 
přesáhnout vaši výšku. Jestliže patříte 
mezi zkušenější lyžaře, můžete si dovolit 
lyže tvrdší a delší. U rychlých sportov-
ních lyží vás potěší dobrá ovladatelnost, 
zrychlení, stabilita i moduly absorbující 
kmitání lyží.

Jak si zvolit správné lyže?
Ideálně lehké pro pohodlné stoupání. 
Pokud plánujete sjezd po upraveném 
terénu, volte lyže rovnější. Pro freerido-
vou jízdu pak spíše lyže široké, které 
vám pomohou hluboký sníh rozrážet 
a vy si tak ladně vykrojíte bílou stopu.

A co boty?
V této botě strávíte delší dobu a noha při 
stoupání vzhůru dostává zabrat. Bota by 
tak měla perfektně sednout. Vybírejte ra-
ději o půl čísla větší velikost, ale zároveň 
tak, aby noha nebyla v kotníku volná.

Tady platí stejná rovnice jako u lyží. 
Začátečníci si osedlají prkna měkčí 
a kratší, pokročilejší jezdci pak snowboar-
dy tvrdší. Přesný typ je ale třeba vybírat 
s ohledem na styl jízdy. Pro každý jízdní 
styl freeride, freestyle nebo all mountain 
se snowboardy liší tvrdostí i tvarem.

NAŠE PŮJČOVNA DOPORUČUJE
ATOMIC Cloud 12 nebo Salomon S/MAX 
elegantní, točivé a spolehlivé lyže pro 
rekreační i náročnější lyžařky
VIP ATOMIC Redster G9 nebo Salomon S/RACE 
závodní, rychlé a dobře ovladatelné lyže 
pro fajnšmekry

TIP
Dejte si u nás jízdu na nejlepší crossové trati 
v Česku. Půjčíme vám prkno přesně pro tuto 
příležitost - tvrdší a rovnější s pevnou botou 
a vázáním. V naší půjčovně hledejte snowboar-
dové sety značky Salomon. NAVŠTIVTE NAŠI SPECIALIZOVANOU 

PŮJČOVNU SKIALPOVÉHO VYBAVENÍ
Najdete tu 40 setů značek Atomic a Dynafit 
pro dospělé i dětské komplety.
Rezervovat si je můžete pohodlně z domu 
online na dm.rezervator.cz.

JAK SPRÁVNĚ 
VRSTVIT
SPODNÍ VRSTVA
Jejím cílem je udržet tělo v suchu, 
měla by být savá a přiléhavá. Volte pří-
rodní merino vlnu, která zahřeje a odvá-
dí přebytečnou vlhkost, nebo inovativní 
materiál Dryarn z extrémně lehkých 
mikrovláken, jehož sací a schnoucí 
vlastnosti ho řadí na špičku na trhu.

DRUHÁ VRSTVA 
Ta by měla izolovat a částečně odvádět 
přebytečnou vlhkost těla. Vyzkoušejte 
technický fleece v provedení Polartec, 
Powerstretch nebo Polarlite, který je 
lehký a skvěle odvádí pot.

SVRCHNÍ VRSTVA 
Funguje jako ochrana před nepříznivým 
počasím, ale zároveň by měla odvádět 
přebytečný pot. Oblíbeným materiálem 
lyžařských bund a kalhot je LifaLoftTM, 
který je lehký a zahřeje.

DYNAFIT 
péřové bundy, sportovní bundy mode-
lu Mezzalama, thermo prádlo, funkční 
mikiny a čepice a čelenky v trendy 
barvách.

Salewa 
hřejivé mikiny a kvalitní kalhoty vhodné 
pro všechny náročné sportovce.

Helly Hansen 
lyžařské oblečení a thermo prádlo pro 
dospělé i mladší lyžaře.

POC 
lehké a odolné helmy a chrániče páte-
ře s paměťovou pěnou.

Oakley 
lyžařské a sluneční brýle s unikátní 
technologii PrizmTM vylepšující zrako-
vou ostrost a zdůrazňující barvy pro 
vaše jasnější vidění a rychlejší reakce na 
svahu.
 

Přijďte to omrknout na vlastní oči. 
Najdete nás v novém zákaznickém 
centru u nástupní stanice čtyřse-
dačkové lanovky Sněžník.

Funkční oblečení, 
které vám padne

Ať už vyrážíte na hory za jakoukoliv outdoorovou 
aktivitou, správná volba oblečení i jednoduchý 

systém vrstvení je základ.

OBJEVÍTE V NAŠEM 
SPORT SHOPU

Kvalitní materiály a zpracování pro ty 
nejnáročnější vytrvalostní sportovce.

Zrozena v italských Dolomitech přibližuje 
hory všem svým zákazníkům.

Testuje své materiály v nejdrsnějších 
zátěžových podmínkách již 140 let.

Vybrat si tu pravou značku vybavení a oblečení není snadný úkol. 
My jsme v našem sportovním obchodě vsadili na ty nejlepší z nejlepších. 

Chceme vás vybavit příkladným hardwarem i pohodlným funkčním 
oblečením, se kterým si užijete hory na 100 %.
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Chci nakupovat 
z domu za 
nejnižší ceny
Stačí zadat eshop.dolnimorava.cz 
a pořídit skipas nebo vstupenku na 
zimní zážitky ve čtyřech jednoduchých 
krocích. Zvolte si tarif, vyberte osobu, 
typ vstupenky a proveďte platbu.

Mám svou Resort Card
Skipas nebo zážitek se vám nahraje 
přímo na vámi zadanou kartu a vy po 
příjezdu míříte rovnou k turniketu.

Nemám svou Resort Card
Registrujte se během nákupu a Resort 
Card si vyzvedněte při vaší návštěvě na 
zákaznickém centru. Při nákupu bez 
Resort Card vám zakoupený skipas do-

razí do emailu formou výměnného líst-
ku. Ten na místě snadno směníte v Card 
Boxu v zákaznickém centru za kartu 
s nahraným skipasem nebo vám ho vy-
mění obsluha na pokladnách ve spod-
ním areálu U Slona. Vstupenky na zážitky 
s QR kódem snímatelným na všech 
vstupních turniketech obdržíte emailem.

Chci nakupovat 
až na místě
Přímo v resortu jsme pro vás otevřeli 
moderní zákaznické centrum TICKET 
POINT u nástupní stanice na čtyřsedač-
kovou lanovku Sněžník. Na velkorysé 
ploše ve společnosti půjčovny, sportov-
ního obchodu a Gift Shopu je pro vás 
připraveno 7 samoobslužných pokla-

den, kde si můžete jednoduše zakoupit 
skipasy i vstupenky na vybrané zážitky, 
a to pro oba typy nákupu s Resort Card 
i bez ní. Pokud ale míříte přímo do 
spodního areálu U Slona, skipasy 
můžete zakoupit také v kamenných 
pokladnách U Slona. Rozmístěná ná-
kupní místa Ticket Point u jednotlivých 
zážitků vám pak budou na blízku ve 
chvíli, kdy se pro návštěvu zážitku 
rozhodnete tady a teď. 

Pokud jste našimi pravidelný-
mi hosty, tak jste si s vašimi 
dětmi určitě oblíbili naše hravé 
piškotové nanuky, které vy-
kouzlí radost každému ma-
lému dovolenkáři. My jsme 
nahlédli našim cukrářům pod 
ruce a přinášíme návod, jak si 
je upéct hezky spolu doma. 
A to kdykoliv si budete chtít 
připomenout chvíle rodinné 
pohody strávené v naší spo-
lečnosti.

Jak na to?
•  Vejce s cukrem vyšleháme do 
 bílé pěny a ručně vmícháme  
 mouku smíchanou s kypřícím  
 práškem.
•  Do olejem nebo máslem 
 vymazaných nanukových forem  
 vylijeme pomocí cukrářského  
 pytlíku piškotové těsto a vložíme  
 nanukové dřívko.
•  Nanuky pečeme na 175 °C 
 přibližně 30 minut.

•  Upečené nanuky necháme 
 vychladnout, seřízneme do roviny  
 s formou a opatrně vytáhneme.
•  V misce ve vodní lázni rozpustíme  
 čokoládu s olejem.
•  Nanuky namáčíme v čokoládě,  
 položíme na tác s pečícím 
 papírem a dekorujeme dle vlastní  
 fantazie.

SKIPAS I ZÁŽITKY 
online, rychle, pohodlně

POD POKLIČKOU
I letos v zimě platí, že nejvýhodněji nakoupíte skipasy a zážitky na e-shopu. 

Online je pořídíte vždy ihned a za tu nejlepší dostupnou cenu.

novinky

Přejeme dobrou chuť 
a brzy zase na viděnou.

. . . kousek Visty u vás doma

S vlastní RESORD CARD 
rovnou k turniketu. Registrujte 

se při nákupu online.

CARD BOX
Místo, kde si snadno směníte

 váš online zakoupený 
skipas za kartu. 

Nanuky 
doporučujeme 

péct v silikonové 
formě

5 ks vajíček
80 g hladké mouky
80 g cukru krupice
6 g kypřícího prášku
200 g čokolády na vaření
2 lžíce oleje
Čokohoblinky, ovoce 
nebo jiné zdobení

Nachystejte si:
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Dopřejte na dovolené prvotřídní wellness péči také svým dětem. 

Jedinečné procedury navržené na míru vašim malým společníkům přinesou 

hřejivou vzpomínku na společně prožité dny v srdci hor.

wellness

Manikúra a pedikúra pro děti
Dopřejte dětským ručkám a nožkám péči 
v podobě zábalu a lakování nehtíků.

Manikúra pro teenagery
I dospívající slečny u nás mohou okusit 
služby profesionální manikérky při péči 
o jejich ruce a nehty.

Kosmetika pro teenagery
Vyzkoušejte naši komplexní péči o mladou 
a dospívající pokožku, které dopřejeme 
jemné vyčištění i potřebnou výživu.

KOSMETICKÝ 
KOUTEK PRO DĚTI

S mámou a tátou do sauny
Prohřejte se společně s dětmi ve finské nebo 
parní sauně. Saunový svět je pro rodiny 
s dětmi otevřený každý den od 10:00 do 17:00, 
kdy je sauna vyhřátá na nižší teplotu.

SPA SALON
PRO NEJMENSI

VV

Naše víla Mateřídouška si 
připravila pro všechny malé 
dovolenkáře skvělý dárek 
z cest. Bylinkový čaj v kombi-
naci s voňavým koupelovým 
olejem, pleťovým mlékem 
a balzámem na rty budou 
skvělou vzpomínkou na jejich 
rodinnou dovolenou na Vistě.

Dětská kolekce kosmetiky 
z dílny víly Mateřídoušky

Dětský 
bublinkový sen
Nechte své děti objevit kouzlo na-
dýchaného království vody a pěny. 
Netradiční koupel v bublinkové pěně 
na vyhřátém kameni s příjemnou ole-
jovou masáží na závěr pro ně bude 
neobyčejným zážitkem, o kterém si 
spolu budete ještě dlouho poutavě 
vyprávět.  
 
Čokoládové 
pokušení 
pro rodiče a dítě nebo pro 2 děti
Potěšte své děti čokoládou na těle i na 
jazyku. Naši malí hosté se mohou těšit 
na neodolatelnou čokoládovou ma-
sáž celého těla podle vlastního přání 
i lahodné čokoládové lízátko. Rodiče 
mezitím odměníme celotělovým čoko-
ládovým zábalem.
 

Dětská aroma 
masáž
Vůněmi prostoupená procedura dětem 
odkryje tajemství aromaterapie. Děti mi-
lují vůně a intuitivně si vybírají to, co je pro 
jejich tělo nejlepší. V této chvíli si tak bu-
dou moci zvolit masážní olej, který jim 
bude nejmilejší pro následnou masáž 
zad, rukou či nohou.

Mateřídoušková 
koupel 
pro rodiče a dítě
Užijte si společnou koupel v mateřídouš-
ce, která má uklidňující účinky a posiluje 
organismus i imunitu v období vyššího 
výskytu nachlazení a chřipek. Ve spojení 
s naší mateřídouškovou limonádou vás 
čekají chvíle plné pohody a odpočinku.

Rituál víly 
Mateřídoušky
Hotelové spa menu nově oboha-
cuje voňavý mateřídouškový ritu-
ál, ve kterém se děti mohou těšit 
na koupel nohou v bylinkách 
a jemnou olejovou masáž zad, 
bříška, nohou, rukou i obličeje. 

Milou společností pro ně bude 
mateřídouškou vonící panenka, 
která všechny malé hosty odmě-
ní lízátkem a konvičkou chutného 
bylinkového čaje.

NOVINKA

Překvapte své děti dosud nepoznaným wellness zážitkem 
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Ty doby, kdy lyžování na Dolní Mora-
vě kraloval osamocený vlek Ondráš, 
jsou již více než dekádu za námi. Dolní 
Morava je z dnešního pohledu moder-
ním lyžařským střediskem vybaveným 
špičkovou zasněžovací technologií 
i rolbovou flotilou, která garantuje za 
každé situace skvěle připravenou 
zimní sezónu. Vrtalo nám hlavou, jak 
vypadá takové pozadí dokonale vy-
dařeného dne na horách, a tak jsme 
vyzpovídali provozně-technického ře-
ditele resortu Martina Gála, který o zimě 
na Dolní Moravě ví více než kdo jiný.

Hory zážitků jsou tvým pracovním do-

movem už více než 7 let. Jak se za tu 

dobu proměnila příprava areálu pro 

zimní provoz?

Dost výrazně. Za posledních pár let se 
viditelně příroda i klima proměnilo 
a postupně se lehce otepluje. To zname-
ná, že se už nemůžeme bavit o „dosněžo-
vání”, ale areál se kompletně zasněžuje, 
protože přírodního sněhu je jednoduše 
míň. Postupně se zvětšily zasněžované 
plochy i technologická vybavenost. Dá 

se říct, že máme k dispozici 
jednou tolik koncových zaříze-
ní. Příprava je také náročnější kvůli pravi-
delné revizi všech zařízení i samotné 
úpravě sjezdovek. Navíc s vyšším výko-
nem technologie zasněžování se zvětšují 
požadavky na rychlost vysněžení stře-
diska, které je letos ještě umocněno 
o skokové zvýšení ceny elektrické energie.

Každý rok se s velkým očekáváním sle-

duje start zasněžování. Co ale před-

chází tomu, než se poprvé zapnou 

sněžná děla?

V první řadě je to vlastní údržba veškeré-
ho technologického vybavení, která pro-
bíhá v průběhu celého roku v kooperaci 
s dodavatelskou společností TechnoAl-
pin. Pro zimní provoz se musí připravit 
také všechny lanovky, lyžařské vleky 
a pojízdné pásy, které podléhají nutným 
revizím, brzdovým zkouškám i nácvikům 
evakuace atd. Než se pustí voda do sa-
motného zasněžovacího systému, musí 
být provedeno celkové odkalení systému 
a zbavení nečistot uvnitř potrubí. Dalším 
důležitým úkolem je vytvoření strategie 

zasněžování celého areálu, to znamená 
určení priorit a finálního rozmístění mo-
bilních sněžných kanonů napříč celým 
resortem.

Předpokládám, že v zákulisí odvádí 

skvělou práci slušná armáda lidí s vášní 

pro hory a sníh. Kolik lidí za tím vlastně 

je a jaké jsou jejich role?

To rozhodně ano. Bavíme se o přibližně 
15 zasněžovačích a rolbařích, kteří se 
starají o výrobu sněhu, úpravu sjezdo-
vek, zabezpečení sjezdovek sítěmi 
a potřebným značením, stavbu 
snowparků, crossové tratě i fun 
trailu. Další skupinou jsou lanovkáři 
a vlekaři, kteří v počtu asi 30 lidí pe-
čují o pohodlí návštěvníků a řeší technic-
ký stav strojů tak, aby lanovky vždy lyžaře 
dopravily do cíle jejich cesty. To vše pro-
bíhá pod dohledem vedoucího zasněžo-
vání a vedoucího provozu přepravních 
zařízení, které na závěr ještě za odvede-
nou práci pochválí provozně-technický 
ředitel.

Tuším, že pro vás péče o sníh na sjez-

dovkách znamená plné nasazení 24/7 

nebo se mýlím? Jak ve zkratce vypadá 

vaše každodenní rutina během celé 

zimní sezony?

Minimálně do chvíle, kdy se areál celý 
pokryje sněhem, se skutečně jedná 
o práci 7 dní v týdnu 24 hodin denně. 
Neustále sledujeme vývoj předpovědi 
počasí a v okamžiku té správné teploty 
pro efektivní výrobu sněhu, což je mimo-
chodem cca od – 3 °C a níže ve smyslu 
přepočtené teploty vzduchu s relativní 
vlhkostí vzduchu, pouštíme do akce náš 
zasněžovací arsenál. Každý den začíná 
kontrolou všech přepravních zařízení, 
nástupních i výstupních míst a provozní-
mi zkouškami před otevřením turniketů. 
Dále vždy ráno před otevřením sjezdovek 
pro veřejnost a také během dne probíhá 
kontrola všech sjezdovek s ohledem na 
bezpečnost, značení i kvalitu strojové 
úpravy. Po uzavření sjezdovek pravidelně 
v 16:30 vyjíždí do terénu rolby, které po 
celém dni upravují svahy tak, aby stihly 
do rána dostatečně promrznout a vydr-
žely tak co nejdéle kompaktní. Pokud se 
se sněhem během noci neroztrhne pytel 
nebo není třeba operativně přemístit sníh 
nebo stavět trailové tratě, po půlnoci se 
odebírají rolby i jejich obsluha ke spánku. 
Když zima dá, naším ideálním cílem je 
středisko pokrýt  souvislou vrstvou sně-
hu již v průběhu prosince.

Bývá zvykem, že si někdy počasí dělá, 

co chce. Jak moc vám život komplikuje 

nestálost počasí a časté oblevy?
Život nám to komplikuje hodně. V někte-
rých případech to může znamenat i kom-
pletní přesněžení areálu od nuly. Na 
počasí to všechno stojí a padá.

Nároky návštěvníků jsou stále přísnější 

a za své peníze očekávají prvotřídní 

služby na sjezdovkách i mimo ně. Je 

pro vás příprava areálu vzhledem k to-

muto faktu složitější nebo to jde na-

opak s novými technologiemi v podobě 

zasněžovacích jezer, výkonných 

sněžných děl a moderní rolbovací 

techniky, skoro samo?

Samozřejmě nic nejde úplně samo. 
Vždy je to o kvalitě lidí, které máte 
v týmu, a samozřejmě o technologic-
kém vybavení. Technologie nám výraz-
ně pomáhají, jinak bychom nemohli mít 
včas vysněženo ani kvalitně urolbová-
no. Naší trvalou snahou je mít sjezdov-
ky bezpečnější a taky přinášet něco 
navíc prostřednictvím budování zábav-
ných prvků na sjezdovkách – crosové 
tratě, funtrailu pro děti a snowparku 
pro širokou veřejnost.

Dnes už lyžujeme téměř výhradně na 

umělém sněhu. Přicházíme tím o vý-

razný komfort lyžování, pokud jde 

o absenci přírodního sněhu?

Přírodní sníh samozřejmě nic nepřekoná, 
pro lyžování je příjemnější. Technický sníh 
je pro nás ale nepostradatelný, vydrží 
mnohem větší výkyvy počasí. A hlavně, 
bez něj by zimní provoz v našich 
nadmořských výškách nebyl možný. 
Z toho důvodu naše společnost investuje 
nemalé prostředky do zasněžovací tech-
nologie i budování zasněžovacích jezer 
s cílem co nejdříve otevřít zimní sezo-
nu s jistotou lyžování během Vánoc 
a Silvestra a také ji udržet v adekvátní 
kvalitě co nejdéle.

Jsou ve vzduchu nějaké vize na fungo-

vání zimního střediska do budoucna 

s ohledem na teplejší zimy a rostoucí 

ceny vstupů?

Velkým problémem je nejen méně pří-
rodního sněhu, ale také sucho. S ohle-
dem na budoucí zimy v našem areálu se 
proto vybudovala soustava jezer na aku-
mulaci vody pro zasněžování a také 
došlo k posílení výkonu čerpacích sta-
nic vody, tak abychom byli schopni 
zkrátit čas zasněžování na co nejmenší 
možnou dobu.  

V čem je z tvého pohledu Dolní Morava 

v zimě výjimečná?

Je to především jistota sněhu, kvalitně 
upravené sjezdovky a zábavné tratě. 
Každý si tu najde to své od modré po 
černou – skvěle si tu zalyžuje rodina 
s dětmi i sportovní lyžař. A v neposlední 
řadě je to nevídaná kombinace lyžo-
vání s dalšími volnočasovými aktivita-
mi a zážitky, které nemají široko daleko 
obdoby.

Bez koho nebo bez čeho by rozhod-

ně nemohla Dolní Morava v zimě 

existovat?

Bez zasněžování a všech kolegů, na 
kterých celá zima na Dolní Moravě 
stojí.

Co pro tebe osobně znamená „skvěle 

si zalyžovat”?

Příroda a freeride v čerstvém pracho-
vém sněhu. A taky ranní manšestr na 
Dolní Moravě.

Martin Gál
provozně – technický ředitel
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Podívejte 
se na čerstvě 
upravené trasy 
na Mapy.cz
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Darujte zážitky
Vyberte si z našich 
zážitkových dárkových 
poukazů

Ty nejlepší dárky hledejte na www.dolnimorava.cz

Zvolte si design

Napište věnování

Zaplaťte online

A dárek máte doma

Pod 
stromeček, 

k narozeninám 
nebo jen tak

To je Vrazda na Viste!v v

Připravte se na nevšední zážitek a bezkonkurenční teambuilding 
v jednom. Dejte dohromady kvalitní vyšetřovací tým a naplánujte 

si skvělou firemní stmelovačku, na kterou se u vás ve firmě 
bude ještě dlouho vzpomínat.

KDO TO 
BYL?V

V
PRichází pravý 
Cas povolat 

ty nejlepší z vás!

V
V

Podarí se to vyrešit 

vašemu týmu?

?

S JISTOTOU
VÍME, ŽE TOHO MOC 

NEVÍME.

Společně naplánujeme firemní akci přesně 
podle vašich představ.

firemky@dolnimorava.cz | + 420 731 139 301

Nebude to vždy lehké. Chce to 
selský rozum, šikovný všeobecný 
přehled, schopnost strategického 
úsudku i trochu kreativního myšlení.

Využívejte silné stránky jednotlivců 
v týmu a buďte rychlejší. Zapojte 
všechny mozkové závity při řešení 
hádanek, šifer i záludných úkolů.

Popusťte uzdu své fantazii při 
rozkrývaní scénáře případu. Alokuj-
te efektivně čas na hledání indicií 
a sbírání bodů.

Podaří se vám vyřešit záhadný 
případ vraždy, která se stala na 
jednom z našich hotelových 
pokojů?

představujeme
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Neotřelý teambuilding

PRO SKUPINU DO 100 OSOB
ČAS  2 - 4 HODINY

BEZ OHLEDU NA POČASÍ

NOVINKA

Testovali jsme ho na vlastní kůži. A výsledek? 



pro děti
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S investicí je spojeno riziko. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není 
zaručena návratnost investované částky. Informace o rizicích jsou k dispozici na www.amundi.cz.

Chraňte své peníze před infl ací. 
Zkuste investovat s AMUNDI.

amundi.cz

Skupina Amundi, jež se řadí na 1. místo ve správě aktiv v Evropě a na 10. místo celosvětově, nabízí 
v boji proti infl aci řadu investičních řešení. Amundi působí na českém trhu více než 25 let a její investiční
řešení využívá v Česku více než 400 tisíc klientů. Ve svém portfoliu má více než 150 investičních 
příležitostí pro každého, úplného začátečníka i zkušeného investora.

Amundi_inzerce_DM 195x127,5.indd   2 10.10.2022   17:33

Horské 
apartmány

Dolní Morava

Tel.: 737 986 339 | www.apartmany-dolnimorava.cz

150 m150 150 
PRODEJ

ZAHÁJEN

Hrajte si
Kdo si hraje, ten nezlobí. Tak šup tužku a pastelky do rukou. 

Připravili jsme si pro vás pár zábavných úkolů, které vám 
zkrátí dlouhou chvíli před usnutím nebo třeba při čekání na snídani.

Mamutíkovo kreslení
Víla Marahwa proměnila celý 
kraj pohoří Králického 
Sněžníku v kouzelné 
ledové království, 
kterému vládne sníh 
a led. Domaluj 
Mamutíkovi 
pořádně 
teplé zimní 
oblečení, 
aby mu 
tu nebyla 
zima.

ZVÍŘÁTKA A JEJICH STOPY
Když se v zimě procházíš křupavým sněhem, můžeš narazit 
na spoustu stop lesních zvířátek. Podaří se ti přiřadit správné 
stopy ke zvířátkům? A víš, které zvířátko spí zimním spánkem? 
Vykresli ho.

Sky Bridge 721 v zimním kabátě
Víš, že jen kousek nad hotelem najdeš nejdelší visutý most na 
světě? Vyzkoušej si, jak dobře ho znáš. Nápovědu hledej na 
www.skybridge721.cz
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řešení: 1-d, 2-f, 3-c, 4-j, 5-b, 6-h, 7-i, 8-a, 9-g, 10-e
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5)

b) e)
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ZIMNÍ SUDOKU
Dokresli obrázky tak, aby se v žádném řádku 
ani sloupci obrázek neopakoval.

Jak dlouhý je most? 

V jaké největší výšce nad zemí 
se na mostu můžeš ocitnout? 

Jak se jmenuje potok, 
nad kterým most visí? 

Napiš názvy dvou horských 
hřebenů, které most propojuje? 

Víš, jak dlouho se most stavěl? 

Na kolika nosných lanech 
je most zavěšený? 






