XI. ročník veletrhu horských technologií InterMountain
V novém luxusním wellness hotelu Vista v Dolní Moravě proběhl ve dnech 2. a 3. října
2012 jedenáctý ročník veletrhu InterMountain, jenž je odbornou veřejností považován za
třetí nejvýznamnější veletrh zimních a horských technologií v Evropě.
Odborný veletrh InterMountain má dvacetiletou tradici. První ročník se uskutečnil
v listopadu 1992 v Peci pod Sněžkou, následující výstavy se vždy v sudých letech odehrávaly
ve Špindlerově Mlýně, nejznámějším zimním středisku České republiky. V ČR však za
posledních deset let vzniklo mnoho nových, moderních a dynamicky se rozvíjejících skiareálů
poskytujících kvalitní a nadstandardní služby, které bohužel vzhledem k jejich krátké
existenci česká ani zahraniční klientela dosud v plné míře nezaznamenala. Jedním z úkolů
ALDR je propagovat české lyžařské areály jako celek, a tedy také pomáhat těmto novým a
zatím méně známým střediskům. Proto byl veletrh přesunut z proslulých Krkonoš do dosud
opomíjeného údolí pod Kralickým Sněžníkem, kde byla většina návštěvníků doslova
ohromena areálem se špičkovými službami ve spojení s nejmodernějšími technologiemi.
Veletržní expozice otevřeli přestřižením pásky pan Jakub Juračka, prezident Asociace lanové
dopravy (ALDR), jež veletrh pořádala, hejtman pardubického kraje pan Radko Martínek, který
nad akcí laskavě převzal osobní záštitu, pan Ján Gavalier, předseda partnerského sdružení
slovenských provozovatelů lanové dopravy LAVEX, starostka města Králíky paní Jana
Ponocná a pan Richard Novák, místostarosta obce Dolní Morava.
Na veletrhu se prezentovalo 55 vystavovatelů nabízejících vlastní služby a výrobky nebo
zastupujících více než 70 zahraničních výrobců a značek. Vystavené exponáty se týkaly
především dopravních lanových systémů a výroby technického sněhu, pozornost návštěvníků
však přitahovaly hlavně doplňkové systémy pro lyžařská střediska, jako jsou bezpečnostní a
informační systémy, značení tratí, časomíra, vybavení lyžařských školek, půjčoven a
skiservisů. Svědčí to o skutečnosti, že české lyžařské areály jsou již dostatečně vybaveny
základními technologiemi, proto se mohou soustředit na doplňkové vybavení, jež povede
k rozšíření a zkvalitnění služeb zákazníkům.
Přesto, že byl veletrh přesunut do zdánlivě turisticky okrajové oblasti ČR, během dvou dnů
zhlédly expozice zhruba tři a půl tisíce návštěvníků. Návštěvnost se tedy oproti minulým
ročníkům nesnížila, naopak stoupla. Zásluhu na tom má nejen samotný veletrh, ale i
doprovodné služby, jež poskytly hostitelský Wellness Hotel Vista a Ski &Relax Center Dolní
Morava.
Příští ročník předního středoevropského veletrhu horských a zimních technologií se
uskuteční na podzim roku 2014. Doufáme, že do té doby budou návštěvníci letošního
veletrhu rádi vzpomínat na přátelská setkání i kontrakty uzavřené na stáncích
nejvýznamnějších zahraničních i českých firem zabývajících se výrobou a prodejem zimních a
horských technologií. Těšíme se na setkání s vámi na veletrhu XII. InterMountain 2014.

