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Skiareál Špindlerův Mlýn 

Do největšího krkonošského střediska investovali provozovatelé před nadcházející zimní sezónou 

téměř sto milionů korun. Modernizací prošel zasněžovací systém a na Hromovce přibyly 

bezpečnostní sítě. Lyžaři se mohou těšit také na zákaznický systém GOPASS, který umožní 

nakupovat skipasy online za nižší ceny než na pokladnách Skiareálu a držitelům GOPASS karet 

nabídnou řadu dalších slev a zvýhodněných akcí. 

 

Skiareál Špindlerův Mlýn investoval letos nejvíce peněz do zasněžovacího systému. Jeho modernizace 

a rekonstrukce stála téměř sedmdesát milionů korun. „Podél sjezdovek na Hromovce a v části 

Svatého Petra jsme v rámci rekonstrukce zasněžovacího systému instalovali přes sedmdesát sněžných 

sprch. Jedná se o nový moderní systém efektivního a rychlého technického zasněžování, který umožní 

zprovoznit sjezdovky v nesrovnatelně kratším čase v porovnání s běžnými sněžnými děly,“ uvedl 

ředitel Skiareálu Čeněk Jílek.  

 

Novinkou, kterou lyžaři a snowboardisté ocení asi nejvíce, je zavedení zákaznického systému 

bezkontaktních čipových karet GOPASS. Díky nim si mohou zájemci pohodlně nakupovat skipasy 

online v e-shopu na webu www.gopass.cz, a to za nižší ceny než na pokladnách Skiareálu. Pokud si 

například v hlavní sezóně zakoupí dospělý návštěvník celodenní skipas v e-shopu, vyjde jej na 695 

korun. Když s jeho pořízením vyčká až do Špindlerova Mlýna, zaplatí za něj v pokladnách skiareálu 

750 korun. Zvýhodněné skipasy jsou v rámci GOPASS e-shopu napříč celým ceníkem „Přestože jsme 

do modernizace střediska letos vložili téměř sto milionů korun, skipasy zdražovat nebudeme. Naopak 

s GOPASS kartou bude lyžování levnější! Jejich držitelé budou moci čerpat v průběhu sezóny i další 

slevy například na jídlo a nápoje v restauracích a barech  Spindl Gastronomy nebo v prodejnách a 

půjčovnách Spindl Motion,“ doplnil René Hroneš, obchodní ředitel společnosti.  

 

Provozovatelé se letos zaměřili také na bezpečnost lyžování. Rozšířili dojezdovou plochu sjezdovek na 

Hromovce, kam nově nainstalovali bezpečnostní sítě a kde také zdvojnásobili šířku dojezdového 

mostu přes Labe. Investici si vyžádala i modernizace nástupních prostor na čtyřsedačkovou lanovku 

ve Svatém Petru a stavba zbrusu nové multifunkční budovy. Návštěvníkům Svatého Petra nabídne 

nové pokladny, infocentrum a další provozovnu sítě Spindl Motion Shop&Rental.  

 

Více informací naleznete na www.skiareal.cz 

 

http://www.gopass.cz/
http://www.skiareal.cz/
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SkiResort ČERNÁ HORA – PEC 

Nové sjezdovky s technickým sněhem, zábavná trať Funline s tunelem, či nové Skicentrum se 

zázemím pro děti. To jsou novinky, které na zimní sezónu 2014/15 chystá SkiResort ČERNÁ HORA – 

PEC. Lyžařská dovolená ve SkiResortu bude letos pro rodiny s dětmi ještě výhodnější a to díky 

rozšíření věkových kategorií i slevám do bazénů, či ZOO.  

 

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC připravil pro nadcházející sezónu řadu novinek: 

 6 sjezdovek v celkové délce 4,5km jsme nově vybavili technologií umělého sněhu. 75% 

sjezdovek SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC tak lze nyní zasněžovat.  

 Pro malé i velké lyžaře v Peci pod Sněžkou jsme připravili zábavnou trať Funline s klopenými 

zatáčkami, překážkami a tunelem. „Podobné tratě najdete jen ve vybraných alpských 

střediscích. V Česku je SkiResort ČERNÁ HORA – PEC jediný, kde lyžaři mohou vyzkoušet 

kromě klopených zatáček a překážek i průjezd tunelem,“ dodává Petr Hynek, ředitel 

SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC. 

 V Peci pod Sněžkou a Černém Dole jsme otevřeli dvě nové tratě s časomírou Top Speed, kde 

si mohou lyžaři změřit svou aktuální sjezdovou rychlost. Spolu se třemi tratěmi obřího 

slalomu se stálou časomírou tak nabízíme návštěvníkům celkem pět míst pro srovnání svých 

lyžařských schopností.  

 Na větší komfort se mohou letos nově těšit také rodiny s dětmi. V Janských Lázních, u 

dětských vleků Formánek, otevřeme Skicentrum s bistrem, dětským koutkem a zázemím pro 

rodiče. Jde o druhé podobné zařízení, od loňské sezóny funguje dětský koutek u Restaurace 

na Lanovce, v budově horní stanice kabinkové lanovky na Černé hoře.  

 Za dětské jízdné u nás nově budou lyžovat i děti, kterým ještě nebylo 12 let. „Upravili jsme 

věkové kategorie tak, aby byly pro naše zákazníky ještě výhodnější a přirozenější. Kromě 

dětského jízdného až do 12 let se úprava dotkla i kategorie pro starší děti, pro které platí 

juniorské jízdné až do 18 let,“ říká Petr Hynek. 

 Malé děti do 6 let navíc v rámci Rodinného jízdného a Paketu MALÉ DÍTĚ jezdí úplně zdarma. 

Podmínkou je společný nákup a společný pohyb na lanovkách, vlecích a sjezdovkách. 

 Se  skipasy SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC si mohou návštěvníci užít výhodněji i atraktivní 

„nelyžařský“ program. „S 1 až 7-mi denním skipasem SkiResortu budou mít návštěvníci slevu 

20% na vstup do ZOO ve Dvoře Králové, do Aquacentra s termálním bazénem v Janských 

Lázních i do krytého bazénu v Trutnově. Tuto slevu navíc mohou využít opakovaně,“ říká Petr 

Hynek, ředitel SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC a dodává: „Skipas jim umožní vyrazit i na 

bobovou dráhu v Relaxparku v Peci pod Sněžkou, kde je jedna jízda zdarma. Ostatně, 

bezplatná je i jízda po 3,5 km dlouhé Černohorské sáňkařské cestě, která vede z Černé hory 

do Janských Lázní.  

 Více informací na www.skiresort.cz 

 

http://www.skiresort.cz/
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Skiareál Lipno 
Hlavně rodiny s dětmi se budou letos v zimě radovat z novinek ve Skiareálu Lipno, jediném 

pětihvězdičkovém středisku na jihu Čech. Děti tu budou moci lyžovat s maskotem lišákem Foxem 

na nových sjezdovkách a o zábavu nepřijdou ani ty nejmenší. Dovádět budou v novém Bambini 

parku. 

 

Rodiny s dětmi přivítá nová Jezerní sjezdovka s překrásným výhledem na lipenské jezero. Je dlouhá 

1 400 metrů a široká 30 metrů. Hned vedle ní povede sjezdovka Školní se zcela unikátním 

zaměřením – budou na ní dovádět a učit se děti z lyžařské školy Skischool Lipno. Budou tak jediní 

v České republice s vlastní plnohodnotnou sjezdovkou dlouhou 1 250 metrů. Sjezdovka bude navíc 

upravená pro výuku. Chybět tak nebude jízda v tunelu, slalom mezi vlajkami a jiné zábavné 

překážky. 

 

Letos o zábavu nepřijdou ani ti nejmenší lyžaři. Učit lyžovat a hlavně užívat si sněhu, lišáka Foxe a 

dalších her budou moci v novém Bambini parku ve výuce pro děti do čtyř let. Po vzoru alpských 

středisek tu bude probíhat škola hrou. Bambini výuku povedou speciálně vyškolení instruktoři, kteří si 

budou s dětmi hrát, naučí je základům lyžování, chybět nebude samozřejmě maskot lišák Fox, 

možnost odpočinku ve vyhřátém koutku. Půjde o takovou lyžařskou školku. 

 

Pověstnou třešinkou na dortu letošních novinek je Sjezdovka lišáka Foxe. Děti si na ní kromě 

pokladu, který tu budou hledat s lyžařskou školou, užijí ve skicrossu a na informačních tabulích zjistí 

něco málo ze života Foxe. 

 

unikátní novinky: 

- Nová Jezerní sjezdovka – 1 400 metrů, nejdelší sjezdovka v areálu, sklon ideální pro rodinné 

lyžování s výhledem na lipenské jezero 

- Školní sjezdovka – unikátní svým zaměřením – využívat ji budou pouze klienti lyžařské školy – 

bude uzpůsobena výuce – slalom mezi vlajkami, jízda v tunelu … 

- Bambini park – park uzpůsobeným lyžařům do 4 let v tzv. Bambini výuce – lyžařská školka – 

zábavná výuka lyžování a dovádění na sněhu – vyhřívaný koutek … 

- Sjezdovka lišáka Foxe – zábavná sjezdovka se skicrossem, vtipnými zastávkami o životě 

maskota lišáka Foxe 

- Zábava při lyžování i po něm – Lyžování s lišákem Foxem a každý den program po lyžování – 

stavění sněhuláků, stavění sněžné vesničky 

 

 
více na www.skiareallipno.cz 

 

 

 

 

 

http://www.skiareallipno.cz/
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Dolní Morava relax & sport resort 

Celý tým v relax & sport resortu Dolní Morava přes rok usilovně pracoval, aby vytvořil ideální zimní 

středisko pro rodiny s dětmi, páry, party kamarádů, aktivní sportovce a všechny ostatní. Jednou z 

horkých novinek letošního roku jsou dvě plně zasněžované sjezdové tratě (červená a modrá) 

včetně jednoho nového vleku.  

 

Součástí tohoto rozšíření bude Snow Fun Park, kde si celá rodina užije spoustu legrace. O tu určitě 

nebude nouze ani při Aprés ski tour v Kulatém Pekle v areálu U Slona. Tam si vždy po lyžování 

můžete zajet na teplý drink na zahřátí. Pokračovat tu můžete i po skončení Adventure Nights, po 

kterých se vám rozhodně nebude chtít do postele. Adventure Nights je série různých vystoupení, těšit 

se můžete na laser show, fire show, exhibice, ohňostroje, tanec roleb a další. Jinou variantou 

večerního programu je využití prodloužené otevírací doby Wellness světa, kde si můžete užít noční 

saunu po náročném lyžování. Děti se mohou těšit do dětského SKI PARKU U Slona. Tam se se svými 

novými kamarády a zkušenými instruktory naučí lyžovat a jezdit na dětském vleku. Pro zpestření 

mohou vyzkoušet snowtubing a animační programy v indiánském teepee.  

 

S oblíbenými animátory se mohou děti zabavit i přímo v hotelu. Nově jsou připraveny bohaté 

animační programy u snídaní a večeří, aby si rodiče či prarodiče mohli nerušeně vychutnat místní 

dobroty. A protože se dětský koutek nachází přímo v hotelové restauraci, budete mít své děti stále 

na dohled. A to nejlepší na konec. Po všech fyzicky náročných aktivitách se můžete těšit na novinku 

Wellness hotelu Vista. Pro ubytované hosty je přichystaný balíček all inclusive, který umožňuje užít si 

do sytosti lokálních jídel a nepřeberného množství nápojů v hotelové restauraci Vyhlídka. Počínaje 

snídaní a konče večeří o vás bude královsky postaráno.  

 

Tak neváhejte a přijeďte se naladit už na začátku prosince – 13. proběhne slavnostní otevření 

resortu v zimní sezóně 2014/2015. Čekají vás hudební vystoupení, sportovní soutěže a mimořádné 

slevy. A u toho byste rozhodně neměli chybět! Podrobné informace o všech novinkách najdete na 

www.dolnimorava.cz. Na webových stránkách nezapomeňte sledovat i výhodné pobytové balíčky 

hotelu Vista. Jejich součástí budou i skipasy zdarma, které platí pro celý resort. Více na www.hotel-

dolnimorava.cz. 

 

 

 

 

http://www.dolnimorava.cz/
http://www.hotel-dolnimorava.cz/
http://www.hotel-dolnimorava.cz/
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Skiareál Klínovec 

Největší lyžařské středisko Krušných hor prochází již několik let velkou proměnou. Byly 

prodlouženy a rozšířeny sjezdovky s technickým zasněžováním a technicky a kapacitně 

nedostačující lyžařské vleky byly nahrazeny moderními čtyřsedačkovými lanovými dráhami. Na 

sjezdovce Pařezovka byla postavena lanovka CineStar Express, která byla první v ČR s oranžovou 

krycí bublinou. Tuto lanovku následovala v dalším roce čtyřsedačka SUZUKI na sjezdovce 

Přemostěná. 

 

Také letos čeká na lyžaře a snowboardisty celá řada novinek. V letošním roce vyrostla další lanovka s 

oranžovou krycí bublinou na jižní straně. Nahradí historickou jednosedačku na sjezdovce 

Jáchymovská. V nové části areálu na jižní straně byla také zbudována nová sjezdovka, která je na 

české poměry velmi unikátní svými parametry. Měří totiž na délku 3 km, její šířka je až 100 m a 

převýšení 500 m. Na jižní straně Klínovce pak vzniklo nové zázemí pro všechny lyžaře. Najdete zde 

občerstvení a ApresSki bar, lyžařskou školu a půjčovnu vybavení a také výukové centrum s pojízdným 

pásem pro nejmenší lyžaře.  

 

Díky výstavbě na jáchymovské straně Klínovce se také velmi usnadnil příjezd všech lyžařů od 

Karlových Varů a Plzně, pokud totiž zaparkují u jáchymovské lanovky, ušetří si cca 20 km jízdy 

horským terénem. Samozřejmostí je nové parkoviště, které je stejně jako na severní straně zcela 

zdarma. I příjezd z Prahy se díky výstavbě nové dálnice směrem na Chomutov výrazně zlepšil a cesta 

je tak velmi pohodlná a rychlá. 

 

Již několik let pokračuje úspěšná přeshraniční spolupráce v rámci mezinárodního česko německého 

regionu . Tento InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec nabízí 33 km sjezdových tratí všech obtížností a 

to již v ceně od jeden a půl denních permanentek. Přes hranice a mezi vrcholy Vás zdarma převeze 

skibus za 10 min. 

 

Na Klínovci najdete 4 sedačkové lanovky a 7 lyžařských vleků. Tradičně nabízí po celou sezónu 

výtečné sněhové podmínky na 18 km sjezdových tratí obtížností, o rozloze 50 ha, které jsou z 90% 

zajištěny technickým sněhem. K dispozici je snowpark s mnoha skoky a překážkami a také 50 km 

upravovaných běžeckých tratí. Myslíme i na nejmenší, které zabavíme i pohlídáme v dětském 

skiparku. Rodiny uvítají širokou škálu rodinných jízdenek. Samozřejmostí jsou parkoviště pro 1300 

vozů zdarma. 

 

Více informací na www.klinovec.cz 

 
 
 
 

http://www.klinovec.cz/
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Skiaréna Jizerky 

Nová sjezdovka na Tanvaldském Špičáku je největší novinkou SKIARÉNY JIZERKY, kterou provozuje 

SKI Bižu s.r.o., a která spojuje jedním skipasem  a skibusem Tanvaldský Špičák se skiareály Severák 

a Bedřichov.  

 

Sjezdovka se jmenuje „Kostelní“ a to díky výhledu na 2 kostely. Jedná se o přehlednou, 1.150 m 

dlouhou a 40 m širokou sjezdovou trať s převýšením 220 výškových metrů a s obtížností - 

modrá/červená. S výstavbou sjezdovky se začalo v lednu 2014, kdy bylo vykáceno a odvezeno 1.500 

vzrostlých stromů. Vlastní úprava skalnatého podloží sjezdovky byla prováděna od června do září. 

Aktuálně je již sjezdovka zatravněna a zelená se. Nově tak bude na Tanvaldském Špičáku dostupných 

pro lyžaře a snowboardisty již 7,7 km sjezdových tratí. Nová sjezdovka navíc znamená propojení 

Špičáku I a Špičáku II lehčí sjezdovkou, kterou zvládnou i méně zdatní lyžaři včetně rodin s dětmi. 

Nová sjezdovka jej již hotova a čeká na první sníh. V této zimě nebude ještě uměle zasněžována. 

Vybudování systému umělého zasněžování je naplánováno na příští rok. 

 

Byly dokončeny terénní úpravy „Závodní“ (červené) sjezdovky u lanovky v její střední části a to 

včetně rozšíření rozvodů zasněžovacího systému. Bylo instalováno 450 m nového tlakového potrubí, 

nové hydranty a podzemní šachty. Díky ostatním pracím ve ski areálu a potřebě materiálu na terénní 

úpravy sjezdovek došlo i k rozšíření bezplatného parkoviště přímo u nástupu na lanovou dráhu – 

Špičák I. 

 

Na Severáku byl dobudován areál v pojetí dětského střediska, kde je k dispozici sedm přepravních 

zařízení včetně dětského pásu. Skiareál bude nově rozdělen do 4 základních sekcí – KIDS, SCHOOL, 

JUNIOR a ADRENALIN PARK – to vše na ploše více než pěti hektarů. Na tyto sekce byl upraven 

informační systém, aby se ve skiareálu děti a rodiče lépe orientovaly a snáze našly prostor, který 

odpovídá jejich schopnostem. 

 

Ve skiareálu jsou již provozovány 2 dětské herny. Jedna se nachází hned u parkoviště v patře 

budovy Malá Arnika, nad půjčovnou a lyžařskou školou SKI Bižu SCHOOL. V této herně je k dispozici, 

mimo prostoru pro hraní a odpočinek, také kuchyňka či přebalovací pult. Je možné zde nechat děti 

pohlídat a to včetně zajímavých herních aktivit – kreativní dílničky, cvičení. Druhá herna je 

umístěna u nástupů na vleky na Kampě v modrém SCHOOL PARKu. Jedná se o prostor, kde si děti 

mohou odpočinout, pohrát si a ohřát se. 

 

V areálu budou od letošní zimy probíhat pravidelná zábavná odpoledne pro děti s doprovodným 

programem – hudba a soutěže, karneval, lyžování s tygrem či závody v Adrenalin parku. Tyto 

zábavné programy, včetně vyhlašování soutěží, se budou odehrávat v okolí nově vybudovaného 

pódia, které bude umístěno v centru areálu naproti zelenému KIDS Parku. 

 

Na Severáku má největší pobočku naše vlastní lyžařská škola SKI Bižu SCHOOL. Výuka zde probíhá 

pod dohledem více než 20 zkušených a proškolených instruktorů. Pouze v naší škole je skipas v ceně 

po dobu konání výuky a samozřejmostí je individuální přístup s využitím moderních výukových prvků. 
 

Více informací na www.skijizerky.cz 

http://www.skijizerky.cz/
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Ski & Bike Špičák 
Největší areál české strany Šumavy dokončil před touto zimní sezonou první zásadní etapu své 

modernizace. Za dva roky se výrazně rozšířily sjezdovky, zvýšila se jejich kapacita i přepravní 

kapacita vleků. Dále se otevřela nová rodinná sjezdovka s večerním lyžováním či měřeným 

slalomem a specialisty připravovaný snowpark. „Letošní hlavní novinkou je odbavovací systém, 

který zrychlí nástup na lanovku a vleky. Díky němu se také lyžaři premiérově na Železnorudsku 

konečně dočkají prvního společného skipasu. Zatím s blízkým areálem Nad Nádražím, ale 

nebráníme se ani zapojení dalších středisek v oblasti, “ říká provozní ředitel a spolumajitel Ski & 

Bike Špičák Vladimír Kasík.  

  

Loňská mizerná zima se tady na dalších investicích neprojevila a také v blízké budoucnosti budou 

následovat další důležité etapy rozvoje. „ Umožňuje nám to zázemí našeho majoritního vlastníka 

(pozn.: Unileasing,a.s.). V současnosti stavíme bezplatné parkoviště pro 230 aut a hned potom 

budeme pokračovat budováním gastrozařízení alpského střihu. V plánu je nová sedačková lanovka 

a zasněžovací systém,“ objasnil v základních bodech strategii areálu Kasík.  

  

Jen letos Ski & Bike Špičák do zimní sezony investoval přes 23 milionů Kč (mimo uvedené ještě do 

dalších sněžných děl a jiné infrastruktury). Celkem v první dokončené etapě modernizace pak téměř 

50 milionů Kč. Lyžaře a snowboardisty po výstupu ze sedačkové lanovky čeká i první zimní pohled na 

v létě čerstvě otevřenou rozhlednu na vrcholu hory Špičák, což byla pro změnu jedna z největších 

letních investic. „Celkovou proměnu našeho střediska prostě nelze nezaregistrovat, věřím, že ji 

návštěvníci ocení,“ dodal Kasík.              

  

Přes každoroční rozsáhlé investice si Ski & Bike Špičák drží cenovou úroveň nejlevnějšího 

TOP  pětihvězdičkového střediska v ČR. Z nejvíce frekventovaných jízdenek stojí celodenní pro 

dospělého v hlavní lyžařské sezoně 580 a pro mládež 385 Kč. Středisko vychází prakticky jako jediné 

v ČR vstříc v cenách skipasů rodinám s dětmi – rodinná celodenní jízdenka pro dvě dospělé osoby a 

neomezený počet vlastních dětí přijde na 1320 Kč (např. rodina - 2 dospělí a 2 děti ušetří za den 610 

Kč). Výrazné slevy dostanou lyžařské školní kurzy.  

  

 Více informací na www.spicak.cz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail.bisonrose.cz/owa/redir.aspx?C=9PAQzXYzz0aPifNcNwr4lpvElaNeytEIJiR84cl09RTa_N0UxaqSoi4JXRx9nAhV6m9OzJAsquA.&URL=http%3a%2f%2fwww.spicak.cz
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Skiareál Bílá 
Provozovatele při rozvíjení areálu brzdily před letošní sezónou nedořešené církevní restituce. 

Velkým investicím nenahrála ani loňská teplá zima, i přesto připravili celou řadu novinek. Výkyvům 

počasí by měl předcházet zmodernizovaný zasněžovací systém. V dětském lyžařském parku 

usnadní lyžování malým návštěvníkům pojízdný koberec. A všichni hosté budou mít možnost 

vyzkoušet výhody BESKYDY CARD a karty hosta Bílá v Beskydech. 

Lyžařský areál je tvořen řadou sjezdových tratí od závodní sjezdovky s homologací FIS přes 

sjezdovky  střední obtížnosti až po sjezdovky pro začátečníky a výuku dětí. Součástí areálu je 

Snowpark pro snowboarding, umístěný na sjezdovce č. 5 v jižní části areálu. Všechny sjezdovky jsou 

uměle zasněžovány technickým sněhem. Některé sjezdovky jsou vybaveny i umělým osvětlením, 

umožňujícím kvalitní večerní lyžování. 

Příznivci běžeckého lyžování mohou využít čtyři upravované běžecké trasy o délce 20, 33, 10 a 16 

m, využívající  stávající turistické trasy Beskyd.  V areálu je v provozu lyžařska škola i pro ty nejmenší 

začínající lyžaře a SKI servis a půjčovna lyžařského vybavení jak pro sjezdové lyžování, tak i pro 

snowboarding a běh na lyžích. 

Více informací na www.skibila.cz 
 

Skiareál Monínec 

Jeden ze dvou českých skiareálů v České republice, kde bude premiérově spuštěn projekt Funline, 

který se stal celosvětovým trendem v portfoliu služeb nabízených lyžařskými areály. Monínec 

návštěvníkům nabídne nově e-skipass a připojil se také k projektu Czech Skipass. 

Funline Monínec bude 250m dlouhá trať obohacená o zábavné prvky, která perfektně vyplňuje 

mezeru mezi klasickým lyžováním a novými freestyle disciplínami. Nová forma zábavy pro celou 

rodinu obsahující terénní vlny, klopené zatáčky, průjezdové tunely, bezpečné překážky a další 

zábavné prvky. Funline na Monínci bude k dispozici všem návštěvníkům zdarma a díky umístění na 

dojezd hlavní sjezdovky si tak může tuto zábavu užít naprosto každý. 

Jezdíte na Monínec často? Zaplaťte jen to, co doopravdy prolyžujete! Pokud patříte mezi lyžaře, kteří 

netráví celý den od rána do večera na kopci, ale přijíždíte si zalyžovat pouze na několik hodin, nebo 

strávíte více času v restauraci, pak je pro vás ideální časová peněženka. 

 

• Stačí vlastnit čipovou kartu Monínec - Toulava 

• Výdejní místa ve všech infocentrech Toulava 

• Nákup skipasu z pohodlí domova a bez fronty u pokladny 

• Aktivace tarifu při průchodu turniketem 

 
Více informací na www.moninec.cz 
 

 

http://www.skibila.cz/
http://www.moninec.cz/
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SkiMU – Skiareál Malá Úpa 
 
Skiareál s romantickou atmosférou tradiční krkonošské obce se zaměřuje hlavně na rodiny s dětmi. 

V nové sezóně jim nabídne levnější jízdné a možnost přenosných skipasů. Lyžaři mohou nově využít 

časový lístek na tři hodiny.  Provozovatelé skiareálu navíc vylepšili systém umělého zasněžování a 

na sjezdovce U kostela zvýšili o 50% kapacitu. 

 

Bodové skipasy platí v celém Ski-resortu (Jánské lázně, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou, Černý důl, 

Duncan….), na jeden skipas tak můžete lyžovat v celých Východních Krkonoších.  

Skimupack si můžete objednat  online = žádné fronty na pokladnách. Když Skimupack zaplatí 

návštěvník do sedmi  dnů před příjezdem převodem nebo platební kartou, bude na něj skipas čekat  

přímo u ubytovatele.  

 „Hot Spot“ – zdarma Wifi připojení (stanice Kostel, Pomezky, Sportcentrum, SkiMU House) + rychlé 

základní informace o provozu vleků, počasí, velikostí front a aktuálních akcích v areálu. 

Další informace na www.skimu.cz 

 
SKI CENTRUM Kohútka 
 
Provozovatelé navazují na již několik let fungující spojení lyžařských středisek Bílá a Kohútka a 

realizují v současné době  projekt s názvem Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky 

služeb v CR na území Valašska - Horního Vsacka, který  je spolufinancován Evropskou unií z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

 Jedná se o největší propojení lyžařských středisek na Moravě, kdy se propojí sedm lyžařských 

středisek na Valašsku. Návštěvníci tak budou moci na jednu pernamentku vyzkoušet rozmanitosti 

lyžování v osmi lyžařských areálech. V rámci projektu nového Skiregionu Valašsko budou instalovány 

nové odbavovací systémy a informační tabule.  SKI CENTRUM Kohútka se také zapojil do projektu 

Czech Skipass. 

 
Více informací na www.kohutka.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skimu.cz/
http://www.kohutka.cz/
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Ski centrum Bublava - Stříbrná 
Ani nepříznivá loňská zima nezabránila provozovatelům skiareálu vylepšovat podmínky pro 

návštěvníky. Zasněžovací systém rozšířili o nové rozvody, hydroboxy a dalších šesti tyčových 

sněhových děl.  V servisu čeká na zákazníky nový automat na servis lyží a snowboardů Montana 

Twister. Večerní lyžování pak prozáří modernizované osvětlení.  

 

Kromě toho lyžaři ocení ve skiareálu celou řadu drobných vylepšení  - odvodnění kritických míst, 

zpevněné plochy v centru areálu, lavičky a terénní úpravy. Celkem jde o investice zhruba ve výši 2,5 

milionů korun.  

 

Více informací na www.bublava.cz 

 
Ski areál Kouty 
Na lyžaře čeká v areálu zbrusu nová sjezdovka o délce 3050 m.  Kouty jsou tak, pokud jde o 

celkovou délku sjezdových tratí, s více než jedenácti kilometry bezpečně na prvním místě mezi 

moravskými skiareály. A když lyžování omrzí, mohou se návštěvníci vydat na novou rozhlednu 

s celoročním provozem.  

 

Během léta ale provozovatelé zvládli i další vylepšení služeb areálu.  Rozšířili zasněžování, 

provedli rozšíření a terénní úpravy stávajících sjezdovek, vybudovali nové sociální zařízení přímo na 

sjezdovce u baru U Medvěda. Lyžaři mohou využít také dvě freeridové zóny, profesionální skiservis 

Montana a testcentrum lyží Nordica.  

 

Více na www.kouty.cz 

 

Ski areál ALDROV Vítkovice v Čechách  

Provozovatelé investovali do modernizace areálu během léta zhruba 300 tisíc korun. Vylepšili a 

rozšířili snowpark a rozšířili systém umělého zasněžování jak na lanovce, tak na vleku Jizerka. Ve 

spolupráci s firmou SITOUR  zmodernizovali informační a navigační systém s virtuální mapou  na 

lanovce Prezidentský expres.  

Ve spolupráci se sportovním střediskem Jilemnice je pro ubytované návštěvníky obce Vítkovice opět 

připravena karta hosta se slevou na jízdné a se slevou 25% na vstupné do plaveckého bazénu, vířivky 

a sauny ve sportovním centru Jilemnice. 

Více informací na www.skialdrov.cz  

 
 
 
 
 
 

http://www.bublava.cz/
http://www.kouty.cz/
http://www.skialdrov.cz/
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Skicentrum Deštné 
 

Největší změny letos doznal Your park (snowpark), který se stěhuje do areálu Marta II, kde dostane 

k dispozici dvojnásobný prostor. Původní místo snowparku se otevře pro volné lyžování a spodní 

část modré sjezdovky tak dostane luxusní šířku. V areálu Marta II vyrostl nový moderní objekt se 

střešní a přízemní terasou, který bude sloužit jako rychlé občerstvení a od podvečerních hodin jako 

apres ski bar.  

 

Areál také znovu posílil zasněžování o zhruba 30 procent pro rychlé zasněžení všech svahů. Posílena 

byla čerpací stanice a kompresorovna, nakoupeno bylo sedm koncových zařízení  Technoalpin V3. Své 

vlastní zasněžování má v letošním roce nově i dětské hřiště lyžařské školy. 

 

Více informací na www.skicentrumdestne.cz 

 

Lanová dráha Sněžka 
 
První letní sezóna ukázala, že veřejnost změny provedené při rekonstrukci přijala velmi pozitivně. 

Jedná se zejména o nahrazení sedaček čtyřmístnými kabinami a umístění dolní stanice blíž centru 

Pece pod Sněžkou. To se projevilo v navýšení návštěvnosti o cca 30%. O úspěšnosti stavby svědčí i 

skutečnost, že v říjnu byla vyhlášena stavbou roku 2014. 

 

V současné době je lanová dráha do 28. 11. mimo provoz z důvodu provádění pravidelné údržby. Po 

dobu odstávky bude provoz zachován o víkendech a o státním svátku 17. 11. Provoz v zimní sezóně 

bude zahájen v sobotu 29. 11. 2014 s provozní dobou denně od 8 do 18 hodin dle jízdního řádu.  
 
Více informací na www.snezkalanovka.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.skicentrumdestne.cz/
http://www.snezkalanovka.cz/
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Lyžařský areál Zadov  
 
Největšími novinkami zimní sezóny 2014-15 na šumavském Zadově bude rozšíření zasněžovacího 
systému v areálu Kobyla, dětské hřiště v areálu Kobyla a probíhající rekonstrukce rozhledny na 
skokanském můstku. V rámci areálu Nové Hutě rozšiřujeme přepravní kapacitu o 2 lyžařské vleky – 
cca 1000 osob/hodinu.  
 
Unikátní rozhledna na Zadově dostane nový kabát a bude znovu zpřístupněna turistům. Vyhlídková 
věž je unikátní tím, že se jedná o stávající skokanský můstek z roku 1978, jehož věž byla v roce 1993 
zpřístupněná turistům (vrcholová plošina můstku ve výšce 32m nad zemí / 1109 m. n. m.) jako 
rozhledna. Na začátku nového tisíciletí však již byla jedinečná a oblíbená rozhledna pro návštěvníky 
zcela uzavřena.  
 
„Po převzetí majetku po bývalé ČSTV jsme řešili jak s rozhlednou naložit. Byla ve velmi špatném 
stavu a dlouho se nám nedařilo získat na její opravu peníze. Na sklonku loňského roku jsme 
požádali o dotaci na projekt pro SPORT PARK ZADOV – KOBYLA ze zdrojů strukturálních fondů EU v 
rámci programu ROP Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu. Podařilo se nám získat dotaci bezmála 
3,4 miliónů korun, které nám v místě pomohou vybudovat další část infrastruktury pro turisty a 
současně opravit rozpadající se rozhlednu, která je evropským unikátem právě svým umístěním na 
skokanském můstku. Zbývající částku do rozpočtovaných nákladů ve výši bezmála 5 mil. Kč bude 
ČUS hradit z vlastních zdrojů. Jsem rád, že bude znovu naplno sloužit návštěvníkům, kteří se z věže 
budou moci pokochat okolní překrásnou krajinou i bez nebezpečných výstupů. Lidé totiž mnohdy 
nerespektovali zákaz vstupu na věž a zbytečně riskovali,“ říká s potěšením předseda České unie 
sportu Miroslav Jansta.  
 
„Chceme zvýšit atraktivitu Zadova a k tomu by nám mohl pomoci projekt, který zahrnuje jak 
rekonstrukci rozhledny – skokanského můstku tak i pořízení dětského hřiště k dolní stanici. 
Slibujeme si, že se zvýší zájem turistů o lokalitu také v letní sezóně. V provozu bude v létě i lanová 
dráha Zadov-Kobyla směrem k rozhledně, k dispozici bude rychlé občerstvení a pro nejmenší 
návštěvníky dětské hřiště.“ vysvětluje záměry provozovatele ředitel zadovského sportovního areálu 
Luděk Sáska.  
 
Původní vzhled můstku a můstkové věže zůstane v podstatě zachován, nosná konstrukce získá v 
rámci revitalizace antikorozní nátěr a chybějící stávající obklad. Vyměněny budou i stávající okna za 
nová dřevěná. Totální rekonstrukce čeká vyhlídkovou plošinu, která dostane zcela nový kabát – 
obložení, podlahu, zábradlí a posléze bude zastřešena a doplněna vyhlídkovým dalekohledem. 
Opláštění samotného můstku zůstane. Stávající přístupové ocelové schodiště, včetně zábradlí, bude 
vyměněno za nové, titanzinkové, které bude mít stejné parametry jako stávající. Novou atrakcí na 
rozhledně by měla být horolezecká stěna na jihozápadní straně věže.  
 
Co se týká cen pro nadcházející sezónu tak dobrou zprávou pro návštěvníky je, že zůstávají na úrovni 
minulé sezóny – celodenní jízdenka pro dospělé návštěvníky 500 Kč v hlavní sezóně.  
 
Více informací na  www.lazadov.cz 
 
 

http://www.lazadov.cz/

