
TISKOVÁ ZPRÁVA 

ČESKÁ LYŽAŘSKÁ SEZONA 2009/2010
(aneb všude dobře, doma nejlíp)

České lyžařské areály -  vybavenost, služby, investice, komfort

Uplynulo 20 let od sametové revoluce a české lyžařské areály se rychleji mění a rozvíjejí. Českým 
lyžařským areálům prospěl převod do soukromého vlastnictví, vznikla řada rodinných areálů, mnohé 
areály přešly pod jednotlivé Ski kluby a podobně.

Velké investice v České republice nadále směřují do nových lanových dopravních zařízení, strojů na 
úpravu  sjezdových  i  běžeckých  tratí,  zasněžovacích,  odbavovacích  a  informačních  systémů, 
doprovodných,  ubytovacích a gastronomických služeb,  a také do postupného rozšiřování  nabídky 
nelyžařských služeb včetně těch, které směřují do letního provozu. Častým jevem posledních let je 
rovněž  propojování jednotlivých provozovatelů  a celých středisek do systémů  společných skipasů. 
Mezi  nejvýznamnější  letošní  takovou  akci  patří  investice  provedené  ve  Skiresortu  Černá  hora, 
Ski areálu Synot Kyčerka, Skicentru Kohútka, či lyžařském areálu Paprsek. Při realizaci řady z těchto 
projektů je znát finanční podpora ROP.

Před minulou lyžařskou sezónou jsme společně  nastartovali  kampaň  „Všude dobře,  doma nejlíp“, 
zaměřenou  na  objektivní  propagaci  úrovně  českého  lyžařského  průmyslu.  Mnohá  média  se 
k objektivnímu pohledu na české hory přidala a podávala korektní informace o domácích lyžařských 
areálech. Je velká škoda, že některá česká média nadále nepodávají vyvážené a někdy ani objektivní 
informace. Na to, že na lyžování v Alpách se pějí vesměs ódy, a krásy tuzemských hor se nechávají  
v tom lepším případě bez povšimnutí, si nezvykneme. 

Nelze  srovnávat  nesrovnatelné  -  rozlehlost  a  vysokohorské  prost ředí  Alp  u  nás  nenajdeme,  ale 
výborné lyžování a v posledních letech i nejmodernější horské technologie a kvalitní služby rozhodně 
ano. Lyžování v českých poměrech je lyžování v tzv. hranici lesa, tedy do 1 300 m.n.m., a z tohoto  
pohledu při  porovnání s alpskými lyžařskými areály s podobnou nadmořskou výškou a obdobnými 
parametry pak často zjišťujeme, že nabídka špičkových českých středisek je mnohdy na lepší úrovni. 
Přispívá k tomu zejména provádění masivních investic do modernizace vybavenosti areálů, zlepšení 
úrovně  nejen  služeb  spojených  s  lyžováním,  či  například  zavedení  normy  ČSN 018027  Značení 
a zabezpečení v zimním středisku. Je nepochybné, že české lyžařské areály si zaslouží stejnou míru 
objektivity a patriotizmu jako ty alpské.

České lyžařské areály a ceny

Mnohé reklamy cestovních kanceláří a tendenční články některých tuzemských novinářů  by mohly 
svádět k úsudku, že lyžování za hranicemi naší vlasti a zejména v Alpách je zcela jistě levnější než v 
tuzemsku.  Jak  jinak  si  vysvětlovat  masivní  reklamy  jednoho  z  největších  tuzemských  „vývozců“ 
českých lyžařů do zahraničí, který nabízí šestidenní skipas a 7 nocí v Itálii  za cenu od 1.990,- Kč. 
Všechny tyto  nabídky mají  ale  velký  háček.  Téměř  vždy se jedná o ojedinělou  cenu v  absolutní  
mimosezóně,  do  vzdálené  lokality  a  většinou  bez  záruky  kvalitních  lyžařských  podmínek.  Další 
výrazné  náklady  na  dopravu,  stravování,  pojištění  apod.  přitom  tuto  „lidovou“  cenu  dovedou  až 
několikanásobně navýšit. 

V hlavní sezóně pak vychází srovnání cen jednodenních skipasů (u vícedenních je progrese obdobná) 
zcela jednoznačně ve prospěch tuzemských areálů. 

Náš dosud největší lyžařský areál ve Špindlerově Mlýně vychází ze srovnání s obdobně velkými, ale 
většinou  hůře  vybavenými  zahraničními  středisky  v hranicích  lesa  o  poznání  lépe,  kdy  k vyšším 
zahraničním cenám za lyžování musíme připočítat zejména výrazný rozdíl v nákladech na dopravu 
(snad  pouze s výjimkou  příhraničních  středisek  Hochficht,  Arber a  Oberwiesenthal). V  celé České
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republice existuje letos včetně Špindlerova Mlýna pouze 9 lyžařských areálů, kde stojí denní skipas 
pro dospělého v hlavní sezoně více než 500,- Kč. Přestože tato střediska disponují vybaveností na 
evropském standardu, za obdobnou cenu si  v  hlavní  sezoně  v Alpách nezalyžujete ani  v menších 
a hůře vybavených lokalitách. Pro dalších více než 20 čtyř a pětihvězdičkových českých lyžařských 
středisek, které lze považovat za kvalitní a velice dobře vybavené, platí, že ceny jejich skipasů jsou 
oproti  srovnatelným alpským střediskům na úrovni  cca  50 – 70%.  Pro méně  náročné vyznavače 
sjezdového lyžování a snowboardingu pak u nás existuje dalších více než 100 menších lyžařských 
areálů, které sice nejsou vždy vybaveny všemi doprovodnými službami, ale lze si v nich zalyžovat 
v plné sezoně v širokém rozpětí od 180,- do 400,- Kč za den (v ojedinělých případech až do 490,- Kč).

Rozsáhlá  lyžařská  střediska  alpského  typu  u  nás  vybudovat  p ři  nejlepší  snaze  nelze.  Přesto  si 
i náročnější lyžař přijde v českých horách na své, a pokud má někdo navíc i hlouběji do kapsy, české 
a  moravské  hory  ho  určitě  na  rozdíl  od  Alp  nezruinují.  Významným  tuzemským  trendem,  který 
umožňuje  za  stejnou  cenu  jezdit  na  více  kilometrech  sjezdových  tratí,  je  spojování  středisek  do 
jednotných  skipasů  včetně  jejich  propojení  bezplatnými  skibusy.  Jednotný  skipas  tak  již  úspěšně 
funguje ve východních Krkonoších,  kde „Skiarena Krkonoše“  spojuje střediska Pec pod Sněžkou, 
Velká a Malá Úpa, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně – Černá hora a Černý Důl s 36,8 km sjezdových 
tratí. Pod názvem „Skiregion.cz“ existuje další společná jízdenka se 40,5 km sjezdovek na pomezí  
Krkonoš a Jizerských hor mezi areály Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rejdice 
a Příchovice. Další  obdobná propojení již  fungují nebo se připravují i  v ostatních horstvech České 
republiky.

Přehled cen jízdného pro lyžařskou sezonu 2009/2010 je uveden v příloze tiskové zprávy.

SKIAREÁL Špindlerův Mlýn – novinky z největšího lyžařského areálu v ČR          www.skiareal.cz 

25 km sjezdových tratí, 5 lanových drah, 11 vleků, 1 pohyblivý koberec, přepravní kapacita 
20.000 osob/hod., 80 km běžeckých tratí, 3 snowparky.

Rozšířená  nabídka slev,  možnost  nákupu  skipasu přes  internet  –  také  letošní  sezona ve 
Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí lyžařům hory příjemných překvapení.

Ceny skipasů  zůstávají po loňském snížení nezměněny, naopak přibylo možností,  jak si je 
pořídit výhodněji, než kdy dříve. Připraveny jsou individuální i skupinové slevy, zvýhodněné pobytové 
balíčky a celá řada dalších bonusů.  Absolutní  novinkou je nákup skipasu v pohodlí  domova p řes 
internetovou adresu www.skiareal.cz. K tomuto e-skipasu lyžař automaticky získává cestovní pojištění 
Kolumbus od Kooperativy.

Dopravní zařízení letos rozšíří nový 30 metrů dlouhý pohyblivý koberec Sun Kid pro nejmenší 
lyžaře, který je instalovaný v lyžařské škole u hotelu Harmony a kde je pro děti zajištěno jak zázemí 
lyžařské školy, tak občerstvení a pobyt v teple.

I v letošní sezóně mají návštěvníci Skiareálu Špindlerův Mlýn k dispozici parkování zdarma na 
odstavných parkovištích u dolních stanic lanových drah Hromovka a Medvědín. K přesunům v rámci 
Špindlerova  Mlýna  poslouží  lyžařům  i  snowboardistům  bezplatné  skibusy,  jejichž  jízdní  řády 
návštěvníci objeví na www.skiareal.cz.

V letošní sezoně se ve Skiareálu Špindlerův Mlýn kromě řady jiných akcí odehrají také dvě 
velké  snowboardové  akce:  Quiksilver  Snowjam  Martina  Ćerníka  a  Spring  Session,  která  byla 
ohodnocena nejlepší snowboardovou akcí zimní sezóny 2008-09.

SKIRESORT ČERNÁ HORA – nový gigant mezi lyžařskými regiony                   www.cerna-hora.cz

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

Spojení lyžařských areálů  Černý Důl,  Černá hora-Janské Lázně  a Svoboda nad Úpou do jednoho 
lyžařského regionu  je  největší  letošní  krkonošskou  novinkou. Lyžaře tak v nové lyžařské sezoně
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přivítá sjednocený odbavovací systém, umožňující společný skipas na všechny 3 střediska, společná 
nabídka  sjezdových  tratí  všech  druhů  obtížnosti,  moderní  dopravní  zařízení  s  vysokou  přepravní 
kapacitou  a  zbrusu  nový  informační  systém  na  celou  lyžařskou  oblast.  Celý  region  je  propojen 
bezplatnými skibusy.

Nově  vzniklý  SKIRESORT  ČERNÁ  HORA  tak  letos  nabídne  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 15 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 doplní rodinný areál Duncan ve Svobodě nad Úpou, který 
nabízí zdarma slalomovou trať s časomírou. 

SKI AREÁL SYNOT KYČERKA – nový rodinný areál                                     www.skiarealkycerka.cz

2,3 km sjezdových tratí, 7 vleků, 2 pohyblivé koberce, přepravní kapacita 4.800 osob/hod., 
1 funpark

Rozsáhlé investice nového majitele  za pomoci  finančních  prostředků  ROP změnily  lyžařský  areál 
nacházející se v údolí Pluskovec v obci Velké Karlovice na moderní středisko. Návštěvníci se mohou 
těšit na nové lyžařské vleky, nový systém technického zasněžování, nový odbavovací systém, nový 
systém osvětlení na večerní lyžování či kvalitní úpravu sjezdových tratí novým strojem.

V  lyžařském  areálu  byly  vybudovány  2  dětské  parky,  vybavené  pohyblivými  koberci  pro  výuku 
lyžování, vlekem s nízkým vedením lana, školními vleky a výukovými pomůckami. Zbrusu nový je 250 
metrů dlouhý funpark pro lyžaře a snowboardisty. Areál nabízí lyžařský servis, půjčovnu a občerstvení 
přímo na svahu. Výhodou střediska je také dostatečná ubytovací kapacita v bezprostřední blízkosti 
areálu.

Areál  byl  vybaven  novým  informačním  systémem,  pěti  webovými  kamerami  a  panoramatickou 
kamerou, která bude vysílat záběry z areálu v programu Panorama v České televizi.

SKICENTRUM KOHÚTKA – romantika na konci světa                                               www.kohutka.cz

6,66 km sjezdových tratí, 1 lanová dráha, 5 vleků, přepravní kapacita 6.240 osob/hod., 
19 km  běžeckých tratí                

Nová moderní čtyřsedačková lanová dráha, dvě nádrže pro nový systém zasněžování, nový stroj pro 
úpravu tratí a nový odbavovací systém jsou výsledkem rozsáhlých investic majitelů areálu za přispění 
finančních prostředků ROP.

Středisko  je  vybudováno  v  překrásném  prostředí  Javorníků  v  hraničním  pásmu  mezi  Českou  a 
Slovenskou republikou. Výstavba čtyřsedačkové lanové dráhy s přepravní kapacitou 2.200 osob/hod.  
v délce 730 metrů, která je jediná v oblasti Javorníků, výrazně posílí lyžařské možnosti areálu.

Kohútka je místem pro rodinnou dovolenou s tradiční moravskou pohostinností.

Další novinky v lyžařských areálech ČR:

Mezi  další  výrazné  investice  v  českých  lyžařských  areálech  pro  zimní  sezonu  2009/2010  pat ří 
výstavba lanových drah v areálech Boží Dar - Neklid, Paprsek, Filipovice a zprovoznění lanové dráhy 
na Ramzové. Řada lyžařských areálů provedla další investice do zkvalitnění a rozšíření technického 
zasněžování, do nákupu strojů pro úpravu sjezdových tratí, či odbavovacích systémů.

Přehled novinek pro lyžařskou sezónu 2009/2010 je uveden v příloze tiskové zprávy.  
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Kampaň „Všude dobře, doma nejlíp“

V návaznosti na úspěšnou loňskou kampaň bude i letos pokračovat kampaň „Všude dobře, doma 
nejlíp“, v rámci které budou české lyžařské areály propagovány v následujících médiích:

Rádia: 
 přes 200 spotů v délce 30 vteřin v období 19.11. – 22.12.2009 na vybraném rádiu,

 tematicky zaměřené reportáže o českých lyžařských areálech na vybraném rádiu,

 sněhový servis pro rádia.

Billboardy:
 přes 100 billboardů po celé České republice s tematikou „Česká lyžařská sezona 2009/2010, aneb

     všude dobře, doma nejlíp“

Televize:
 každodenní  vysílání  záběrů  z  37  lyžařských  areálů  prostřednictvím  panoramatických  kamer 

v programu Panorama na ČT2, Po - Pá 8:30 - 9:10, So - Ne 7:50 - 8:30,

 vysílání  záběrů  z  37  lyžařských  areálů  prostřednictvím  panoramatických  kamer  a  sněhové  

zpravodajství v programu Sněhové informace na ČT4 Sport, Čt – Ne 12:00 a 14:00 hod.,

 denně aktuální informace a sněhové zpravodajství Panorama na teletextu ČT1 / ČT2 strana 190,

 seriál pořadů Bílá stopa, tematicky zaměřený na české lyžařské areály, 10 reportáží na ČT4 Sport, 

každých 14 dní v úterý odpoledne, počínaje 24.11.2009

 sněhový servis pro televizní zpravodajství.

Noviny / publikace:
 denně aktuální informace a sněhové zpravodajství v novinách,

 bezplatný každodenní e-mailový informační a sněhový servis pro novináře, žádosti o zasílání zpráv 

na info@sitour.cz,

 oficiální představení českých lyžařských areálů v tiskové publikaci Lyžařská střediska 2009/2010

Internet:
 denní aktuální informace, sněhové zpravodajství a aktuální záběry kamer na www.holidayinfo.cz

 prezentace českých lyžařských areálů a aktuálních informací na www.czechtourism.com

 aktuální informační servis a sněhové informace pro internetové portály.

Mobilní telefony:
 denní aktuální informace, sněhové zpravodajství a aktuální záběry kamer v mobilním telefonu  

prostřednictvím aplikace NAHORY. Aplikaci je možné stáhnout přímo do telefonu zasláním SMS ve 

tvaru HORY na číslo 777110000  (aplikace je funkční pro všechny typy telefonů vyjma iphone).
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NOVINKY V LYŽAŘSKÝCH STŘEDISCÍCH PRO SEZÓNU 2009/2010

Jizerské hory

Ještěd
výhodné skipasy (1 dospělí + 1 dítě zdarma,...)
velkokapacitní dvoupatrové centrální parkoviště (500 míst)
rozšíření sjezdovky Pod lany + nové zabezpečení
35 sněžných děl

Tanvaldský Špičák, Severák, Bedřichov
- zlevněné jízdné

Krkonoše

Harrachov
 nová sněžná děla - prodloužení zasněžování

Rokytnice nad Jizerou
 zvýšení hranice dětského jízdného z 3 - 12 let na 4 - 13 let

Vítkovice v Krkonoších
 propojení jízdenek se Skiareálem Špindlerův Mlýn
 rozšíření zasněžování

Benecko
 úpravy na zasněžovacím systému 
 vylepšení osvětlení pro večerní lyžování
 rozšíření sjezdovky "Kejnos" o vymezenou část pro snowboard - skoky, překážky
 rozšíření možnosti občerstvení přímo u sjezdovek
 zvýhodněné jízdné pro školy a lyžařské výcviky, oproti minulé sezoně se nezdražuje, některé 

druhy jízdenek naopak zlevňují. 

Vysoké nad Jizerou
 rozšíření zasněžování

Špindlerův Mlýn
-    e-skipas: nejpohodlnější cesta jak získat skipas je koupit si jej z pohodlí svého domova p řes
     internet, více informací naleznete na www.skiareal.cz
 s 1 - 7 denním skipasem ze Špindlerova Mlýna lze lyžovat ve Vítkovicích v Krkonoších, areálu 

Aldrov, 1 skipas -  2 střediska
 nové zasněžování, nové stroje na úpravu
 nový pohyblivý koberec do lyžařské školy

Herlíkovice
 rozšíření zasněžování
 úpravy snowparku – nové překážky

Pec pod Sněžkou
 nová freestylová sjezdová dráha – 800 m
 nová lyžařská škola

Žacléř – Prkenný Důl
 přikoupena 2 sněhová děla
 začlenění do programu Panorama na ČT2
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Velká Úpa
 společná jízdenka s areálem Ski Pec, realizovaná pouze formou bezdotykového nosiče 
 pro jednodenní návštěvníky areálu SKIPORT bude vyhrazeno 80 parkovacích míst zdarma na 

centrálním parkovišti ve Velké Úpě

SKIRESORT Černá hora
 nová lyžařská oblast: spojení tří areálů do jedné lyžařské oblasti – SKIRESORT ČERNÁ HORA – 

Černý Důl-Janské Lázně-Svoboda nad Úpou,
 4 lanové dráhy, 22 vleků, 20 km sjezdových tratí na 1 lyžařský skipas – platný ve všech areálech,
 26 ks nových sněžných děl,
 nové parkoviště v areálu Černý Důl

Malá Úpa
 nový lyžařský areál – Lesní Hřeben
 nový vlek, dětský park a nové zasněžování

Mladé Buky
 zlevnění dětského jízdného o cca 15% a u všech vícedenních jízdenek
 prostor dětského parku doplněn o dětský hrad se skluzavkou a množstvím úkrytů a prolézaček

Kněžický vrch
 nový vlek, 1 200 os./h., 400 m dlouhý
 všechny sjezdovky jsou uměle zasněžovány

Orlické hory

Deštné
 zlevnění vícedenního jízdného
 posílení umělého zasněžování

Říčky v O.h.
 nová rolba s navijákem, 
 přistavění 3. pokladny, všechny pokladny budou dále vybaveny terminály pro akceptaci  

bankovních karet

Přívrat
 rozšíření osvětlení
 posílení zasněžování

Česká Sibiř

Monínec
 vylepšení zasněžovacího systému, došlo k jeho zahuštění, tzn. že celá sjezdová trať bude 

vysněžena o 1 den dříve než loni ( 2,5 - 3 dny)
 přesunutí a rozšíření lyžařské školy do spodní části areálu do bezprostřední blízkosti restaurace 

M2 a celého zázemí areálu
 nová atrakce - tubing, bude fungovat i v zimní sezoně, vedle LŠ
 samoobslužný automat na prodej nejžádanějších pernamentek -  první v ČR 
 zakoupení dalších nových sněhových děl a sněhových tyčí, pojízdný koberec pro LŠ a tubing - 

délka 93 m - nejdelší v ČR, vybudování nového obchodu se sportovním zbožím, hlídání dětí 
lyžařům, kteří nemají babičky, zatravnění sjezdové trati, protierozní opatření na sjezdovce, 
investice LŠ do nových lyží, snowboardů a servisních strojů

 výše investic - cca 5,5 mil. Kč
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Králický Sněžník

Hynčice pod Sušinou
 sjednocení odbavovacího systému s dvěma sousedními lyžařskými areály (4 vleky a 1 lanovka, 

3.620 m sjezdovek bez sundání lyží a na jednu permanentku)

Sněžník, Dolní Morava
 společný odbavovací systém
 nové občerstvení
 parkování zdarma
 skibus pro spojení mezi parkovišti a areály – zdarma

Paprsek, Staré Město pod Sněžníkem
 výstavba dvousedačkové lanové dráhy

Jeseníky

Ramzová
 nová čtyřsedačková lanová dráha

Miroslav
 skibus zdarma
 výrazná sleva jízdného

Přemyslov
 posílení zasněžovacího systému o čtyři kanony v plně automatickém provozu
 intenzifikace vodního zdroje pro zasněžování
 sleva jízdného  
 instalace bezpečnostních prvků na červené sjezdovce 

Filipovice – Bělá pod Pradědem 
 výstavba dvousedačkové lanové dráhy

Ski areál Příčná
 zvýšení počtu sněhových děl

Klepáčov
 úprava profilu modré sjezdovky u vleku EPV
 zasněžování modré sjezdovky (celkem 80 % sjezdových tratí)
 ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky pravidelná úprava běžeckých tratí v okolí 

střediska novou rolbou
 zásadní rekonstrukce vleku BLV

Hlubočky
 další 2 vrtulová děla
 úprava výstupiště levého vleku
 rozšíření osvětlení pro lyžařskou školku

Beskydy / Javorníky

Dolní Lomná - Armáda
 rozšíření sjezdovky ve střední části
 nákup dalších sněžných děl a tyčí
 repasovaný stroj PiBu 300
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Kyčerka
 nově rekonstruovaný lyžařský areál
 nový lyžařský vlek, nové zasněžování
 večerní lyžování
 dva dětské lyžařské parky + dva pojízdné koberce
 nové informační systémy

Bílá
 dostavění vleku (Doppelmayr, 780m) + nová sjezdovka se zasněžováním
 rozšíření sjezdovek na jižním svahu

Troják
 nové dětské lano při dojezdu sjezdovky, dříve byl 100 m výšlap k vleku
 Po-Pá jízdné jen za 50%
 Hostýnská běžecká magistrála – 52 km, nové značení podle normy, nový on-line web 

www.hm52.cz
 rozšíření zasněžování – celkem 7 děl
 na zimní sezonu 2 nové webové kamery

Skiareál Soláň – Sedlo
 společná permanentka s lyžařskými areály Soláňka a Karolinka
 skibus zdarma do areálu Soláňka

Skiareál Soláňka
 společná permanentka s lyžařskými areály Soláň-sedlo a Karolinka
 navýšení kapacity zasněžovacího systému
 rekonstrukce lyžařského vleku Tatrapoma
 nový odbavovací systém
 rekonstrukce občerstvení Chata Soláňka s venkovní terasou
 skibus zdarma mezi areály Soláň - sedlo a Soláňka

Skiareál Karolinka
 společná permanentka s lyžařskými areály Soláňka a Soláň - Sedlo
 zasněžovací systém dobudován pro celou délku hlavní sjezdovky, navýšena kapacita
 terénní úpravy svahu
 instalace osvětlení pro večerní lyžování
 nová pizzerie „U Vleku“ s venkovní terasou
 rekonstrukce příjezdové cesty a navýšení kapacity parkoviště
 skibus z vybraných ubytovacích zařízení v okolí a do skiareálů Soláň - Sedlo a Soláňka

Pustevny
 vylepšení zasněžování na Velké sjezdovce
 vyjmutí jedné sjezdovky (pod Kolibou) pro volné lyžování
 pro lepší úpravu středových tratí zakoupen starší stroj Kässbohrer PB 300
 vylepšeno sociální zázemí na Velké sjezdovce
 nový pohyblivý koberec
 nová běžecká trať „kolem Zmrzlého“ – 9 km

Kohútka
 nová čtyřsedačková lanová dráha o délce 730 m a přepravní kapacitě 2.200 osob/hod.
 nová rolba s navijákem Kässbohrer PB 600W
 vybudování technického zasněžování
 nový odbavovací systém
 nová pokladna
 společný lístek se slovenským střediskem Skipark Desná na Slovensku
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Šumava

Lipno
 junioři do 18 let lyžují za dětské jízdné (ročník 1992 a mladší) - platnost dětských cen skipasů do 

18 let
 modernizace snowparku - úprava parametrů vhodnějších pro děti a začátečníky při zachování 

části snowparku pro zkušené snowboardisty
 výstavba zábavné snow - crossové dráhy podél snowparku s řadou nenáročných překážek a 

atrakcí pro rodiny s dětmi (přístupné pro lyžaře i snowboardisty)
 výstavba občerstvení se slunečnou terasou na vrcholu Kramolín
 přechod na bezdotykový systém vratných čipových karet
 upravovaná bruslařská dráha na zamrzlém Lipně s půjčovnou bruslí - délka 11 km

Zadov
 rozšíření snowparku
 lanové centrum a snowtubing

Kašperské hory
 úpravy snowparku - nové překážky

Železná Ruda – Špičák
 5 nových koncových zařízení - tyčových děl, celková investice do nového zasněžování 2 mil. Kč
 rozšíření parkoviště pod areálem, dvojnásobek parkovacích míst – 130
 zřízení minibusu ze záchytných parkovišť – nepřetržitý provoz
 hlídání malých děti

Železná Ruda – Belveder
 úprava bufetu – nová místa k sezení
 nové dětské hřiště

Železná Ruda – Nad Nádražím
 rozšíření horní části sjezdovky u lyžařského vleku Transporta na dvojnásobnou plochu
 rozšíření a zvýšení kapacity zasněžovací soustavy 
 rozšíření nabídky společných jízdenek mezi areály Belveder a Nad Nádražím
 v lyžařské škole nabídneme novou službu, a to hlídání dětí ve věku od 3 let 
 příprava nového snowparku 

Ski areál České Žleby
 víceúčelová nádrž a systém technického sněhu na hlavní trati
 prodloužení a rekonstrukce vleku

Krušné hory

Bublava
 rozšíření sjezdové tratě „Lesní“ až na šířku 60 m – 1. etapa výstavby kilometr dlouhé sjezdovky do 

obce Stříbrná, jejíž součástí bude i nová sedačková lanovka
 výstavba první části nového centrálního objektu služeb u dolní stanice páteřního vleku 

Doppelmayr se dvěma pokladnami, moderní kapacitní půjčovnou lyží Rossignol a lyžařským 
servisem

TJ Nové Hamry     
 bufet u velké sjezdovky

Ski klub Telnice   
 nový odbavovací systém Elvis
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Skiareál Boží Dar - Neklid   
–     výstavba třísedačkové lanové dráhy Neklid - Klement

Vysočina

Nové Město na Moravě
 nové sněžné dělo
 rekonstrukce sedaček na lanovce

Olešnice
 prodloužení vleku
 nový dětský vlek
 pro lepší výkon zasněžování – 4 nové věže

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA a ostatní

Sportovní areál Němčičky 
 odbavovací systém
 rolba Kässbohrer PB 240

Sjezdovka Na Stráni, Hlinsko 
 rozsáhlá oprava I. vleku – usnadnění nástupu a výstupu pro lyžaře (hlavně pro děti), zvýšení 

přepravní kapacity a spolehlivosti
 rozšíření sjezdu z tunelu na modrou sjezdovku
 vybudování snowparku
 zřízení trasy pro sněžný skútr

Kadlečák 
 webová kamera
 přikoupeno sněhové dělo
 rozšíření rozvodů vody
 zahájení stavby garáže pro rolbu

Horní Kouty – Radvánov u Mladé Vožice     www.vlekykouty.ic.cz    
 navázána spolupráce s Občanským sdružením Polánka při úpravě lyžařských a běžeckých stop 

v nadmořské výšce 721 m v délce cca 10 km v přírodním parku Polánka

Více informací:

Ing. Filip Remenec
CzechTourism
Email: remenec@czechtourism.cz
Internet: www.czechtourism.com
Tel.: +420 221 580 610

Dr. Milan Jurdík 
Sitour ČR, s.r.o. 
E-mail: jurdik@sitour.cz
Internet: www.holidayinfo.cz
Tel: +420 257 219 900
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CENY A PARAMETRY VE STŘEDISCÍCH PRO SEZONU 2009/2010
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Název areálu Kate- Nadmořská Délka Lanovky Upravo-
gorie výška sjezdo- a vané

(m n.m.) vek vleky běžecké
(km) (počet/ stopy

kapacita) (km)

Špindlerův Mlýn – Skiareál ****** 702 - 1.235 25 16 / 20.000 85 700 / 450

SKI Pec pod Sněžkou ***** 830 - 1.215 10.4 10 / 9.520 20 600 / 380

Velká Úpa – Skiport **** 708 - 1.060 2.9 3 / 3.700 5 600 / 380

Harrachov ***** 630 - 1.020 8.6 9 / 6.050 125 590 / 475

Rokytnice nad Jizerou - Horní Domky ***** 657 - 1.315 14.4 8 / 7.620 57 590 / 470

Janské Lázně – Skiresort Černá hora ***** 530 - 1.260 20 26 / 22.700 70 590 / 360

Herlíkovice u Vrchlabí **** 540 - 1.019 11.3 10 / 6.200 15 550 / 380

Černý Důl – Skiresort ***** 530 - 1.260 20 26 / 22.700 70

Skiareál Klínovec ***** 1.000 - 1.244 8.3 12 / 7.390 30 530 / 400

Ramzová – Skiareál Bonera **** 766 - 1.351 6 5 / 4.590 500 / 360

Monínec – SkiRELAX *** 500 - 700 1.8 4 / 4.400 86 490 / 350

Skiareál Lipno ***** 708 - 900 7.5 5 / 11.400 40 490 / 340

Železná Ruda – Špičák **** 880 - 1.202 8.4 13 / 5.500 36 490 / 330

Tanvaldský Špičák **** 560 - 800 6.74 7 / 6.110 81 480 / 370

Malá Úpa - Ski areál **** 950 - 1.100 2.4 5 / 3.000 470 / 340

Zadov, Nové Hutě **** 897 - 1.115 5.5 6 / 4.500 50 470 / 330

**** 740 - 992 4 3 / 3.850 42 460

Benecko - Ski areál **** 720 - 950 3.3 13 / 8.300 44 450 / 350

Skiregion Bílá v Beskydech **** 540 - 777 5.7 8 / 8.100 50 450 / 350

Přemyslov - 760 - 980 2.4 3 / 3.700 18.5 450 /320

**** 733 - 860 5.2 6 / 6.220 15 430 / 350

*** 913 4 7 / 3.290 5 430 / 320

Sportovní areál Ještěd **** 540 - 1.012 12.5 9 / 3.960 10 430 / 290

Sportprofi Deštné **** 610 - 874 4 7 / 6.800 60 420 / 320

Zlaté Hory - Ski areál Příčná - 480 - 654 1.3 1 / 2.380 20 420 / 290

Skiareál Paseky nad Jizerou **** 620 - 860 10 5 / 4.850 10 420 / 290

Čenkovice – Ski areál Buková hora **** 750 - 958 3.3 7 / 4.650 70 400 / 320

Vrchlabí - Kněžický vrch - 550 - 710 7.8 3 / 3.300 400 / 300

Praděd *** 1.200 - 1.464 11.5 6 / 5.300 16.5 400 / 300

Kořenov - Rejdice - 800 1.5 3 / 1.750 400 / 280

Filipovice - Skipark - 700 1.6 2 / 1.200 400 / 280

Červenohorské sedlo *** 862 - 1.164 5.5 8 / 5.500 10 400 / 250

Cena 
denního 
skipasu 
v hlavní 
sezóně 

(dosp./děti)

550 / 350

Ski centrum Říčky v Orl. horách

Vítkovice v Krk. - Vítkovické údolí

Kohútka v Javorníkách
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Název areálu Kate- Nadmořská Délka Lanovky Upravo-
gorie výška sjezdo- a vané

(m n.m.) vek vleky běžecké
(km) (počet/ stopy

kapacita) (km)

Žacléř – Prkenný Důl **** 580 - 830 5 4 / 3.000 10 399 / 320

Pustevny *** 620 - 1.098 8.5 11 / 5.000 44 395 / 250

Ski centrum Sněžník *** 653 - 1140 3 6 / 3.700 20

Železná Ruda – Belveder, Nad nádražím *** 800 - 905 1.5 4 / 2.400 - 390 / 310

Ski centrum Malá Morávka – Karlov *** 700 - 940 11 8 / 9.300 90 390 / 310

Soláň sedlo - Karolinka *** 500 - 700 2.2 1 / 1.200 380 / 300

Rokytnice nad Jizerou - Studenov **** 620 - 933 3.5 4 / 2.345 57 380 / 300

Severák – Hrabětice **** 700 - 800 5.19 12 / 6.005 81

Bedřichov u Jablonce n.N. **** 700 - 800 6.2 8 / 5.520 81

Dolní Lomná – Ski Armáda *** 505 - 700 0.86 2 / 1.200 15 380 / 260

Kašperské hory *** 794 1.5 3 / 2.000 40 370 / 250

Jablonec n. Jiz. – Skiareál Kamenec - 450 - 672 2.8 2 / 1.704 - 370 / 250

Vysoké nad Jizerou - SKI areál Šachty - 700 4.15 3 / 2.400 370 / 250

Petříkovice - 470 - 600 2.5 3 / 3.100 360 / 300

Hlubočky – Ski areál *** 297 - 380 1.8 4 / 2.000 3 360 / 270

Staré Hamry - Ski MSA ** 750 - 900 2.5 4  /2.800 1.2 350 / 250

Klepáčov *** 740 - 850 1.3 4 / 2.000 30 350 / 230

Telnice *** 600 - 800 4.5 7 / 3.500 350 / 200

Soláň sedlo - Soláňka *** 861 3.5 4 / 2.620 33 340 / 270

Troják *** 480 - 604 2.4 6 / 2.450 52 340 / 240

Kyčerka - 545 - 800 2.44 9 / 6.450 340 / 240

Desná - Černá Říčka - 682 - 787 2.5 2 / 850 330 / 270

Hynčice pod Sušinou *** 765 - 885 2.3 2 / 1.500 12 330 / 260

Bublava – Ski centrum **** 690 - 802 2.04 5 / 4.300 150 320 / 230

Svoboda nad Úpou - Skiresort ***** 530 - 1.260 20 26 / 22.700 70 300

Ski areál Chotouň - 350 - 400 0.4 2 / 1.400 - 300 / 250

Miroslav u Lipové *** 635 - 866 3 4 / 3.100 290 / 250

Žacléř - Skiareál Bret - 520 - 600 0.8 4 / 1.600 290 / 210

Klíny v Krušných horách - 580 - 750 1.6 5 /2.300 290 / 200

Bartošovice – LA Nella ** 630 1.2 2 / 1.100 20 280

Velká Úpa – Pěnkavčí Vrch ** 950 - 1.050 0.5 1 / 600 5

České Žleby ** 920 - 990 1.4 2 / 681 150 270 / 200

Hlinsko - Na Stráni - 540 - 653 1.25 4 / 2.000 10 250

Soláň sedlo *** 830 1.7 5 / 2.650 33 250 / 210

TJ Nové Hamry - 720 - 860 1.7 5 / 2.000 40 240 / 150

Horní Kouty – Radvánov u Ml. Vožice - 550 - 664 1.7 3 / 1.420 - 120

Cena 
denního 
skipasu 
v hlavní 
sezóně 

(dosp./děti)

390 / 330

380 / 270

380 / 270

280 / 200



Ceny se od loňské sezony zvýšily
Ceny se od loňské sezony nezměnily
Ceny se od loňské sezony snížily
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Název areálu Kate- Nadmořská Délka Lanovky Upravo-
gorie výška sjezdo- a vané

(m n.m.) vek vleky běžecké
(km) (počet/ stopy

kapacita) (km)

Hodonín u Kunštátu - 529 - 629 0.5 1 / 480 15 1 jízda 10,-

Sportovní areál Němčičky - 180 - 240 0.3 1 / 500 - 1 jízda 10,-

Světlá nad Sázavou - Kadlečák ** 460 - 527 0.4 1 / 500 - 1 jízda 9,-

Cena 
denního 
skipasu 
v hlavní 
sezóně 

(dosp./děti)


	Žacléř – Prkenný Důl
	Hynčice pod Sušinou
	Sněžník, Dolní Morava
	Paprsek, Staré Město pod Sněžníkem
	Filipovice – Bělá pod Pradědem 
	Ski areál Příčná
	Klepáčov
	Hlubočky
	Dolní Lomná - Armáda
	Skiareál Soláň – Sedlo
	Skiareál Soláňka
	Skiareál Karolinka
	Pustevny
	Kohútka
	Ski areál České Žleby
	Skiareál Boží Dar - Neklid   
	–     výstavba třísedačkové lanové dráhy Neklid - Klement
	ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA a ostatní

	Sportovní areál Němčičky 
	Sjezdovka Na Stráni, Hlinsko 
	Kadlečák 
	Horní Kouty – Radvánov u Mladé Vožice     www.vlekykouty.ic.cz    

