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NABÍDKA PRO ŠKOLY – ZIMA 2016/17 
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC - největší lyžařský resort v Česku 

 

 
 

Černá hora (Janské Lázně), Pec p. Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou 
Východní Krkonoše 

 

 41 km sjezdovek na 1 skipas v 5 vzájemně propojených areálech 

 Nejdelší sjezdovky, široké a mírné svahy i dětské lokality 

 SkiResort LIVE – nová lyžařská škola, půjčovna, lyžařský servis 

 Speciální nabídka naší LIVE půjčovny pro školy  

 Sleva na skipas při rezervaci ubytování přes IC Janské Lázně 

 Nová výuková lokalita s pojezdovým pásem v Peci pod Sněžkou  

 SkiTour - rychlejší propojení areálů na lyžích, rolbou a skibusy 
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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

ráda bych Vás i Vaše studenty pozvala na lyžařský výcvik v zimní sezóně 2016/17 do SkiResortu ČERNÁ HORA – 

PEC, který je největším lyžařským resortem v Česku. Jako jediní v Česku nabízíme 41 km sjezdovek na 1 skipas a 

lyžování v 5 areálech, kde má každý trochu jiný charakter a odlišnou náročnost sjezdovek. Díky tomu si u nás 

zalyžují začátečníci, pokročilí i velmi zdatní lyžaři.  

Loni jsme investovali rekordní částku (250 milionů korun). Postavili jsme 2 nové lanovky, sjezdovky a nové 

parkoviště. Letos otvíráme nové lyžařské školy, dětské parky, výukovou lokalitu s pojezdovým pásem pro veřejnost, 

půjčovny nového vybavení, lyžařský servis i test centrum Atomic Salomon. 

Právě novou lokalitu pro veřejnost s pojezdovým pásem v Peci pod Sněžkou na Javoru, můžou využívat i Vaši žáci, či 

studenti, které lyžařské začátky teprve čekají. Nově také rodiče už nemusí dětem kupovat, nebo zbytečně draze 

půjčovat lyže, či snowboardy. Vybavení včetně helmy si můžete vypůjčit až ve SkiResortu. Bude perfektně připravené 

z našeho servisu. Cenovou nabídku půjčovny SkiResort LIVE – speciálně pro školní skupiny - najdete na dalších 

stránkách. 
 

SkiTour – unikátní propojení 

Jen u nás můžete lyžovat v jeden den ve více areálech 

najednou – stačí přejet mezi areály na lyžích a speciální 

rolbou, nebo rychlým skibusem.  

 Černá hora (Janské Lázně) – Pec pod Sněžkou – na 

lyžích a rolbou – cca 25 minut 

 Černá hora (Janské Lázně) – Černý Důl – skibusem 

od Hofmanky Express – cca 10 minut 
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Propojení díky skibusům  

Všech 5 areálů je propojeno 3 páteřními linkami skibusů. V Janských Lázních, Černém Dole a v Peci pod Sněžkou 

navíc jezdí takzvané CITY busy, které sváží lyžaře z hotelů a penzionů ke sjezdovkám. Skibusy obsluhují i večerní 

lyžování, které ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC nabízí 4 z 5 areálů.  

Pro pohodlí lyžařů tak ve SkiResortu jezdí celkem 11 skibusových linek. 

 

ATRAKCE NA SJEZDOVKÁCH 
 

 Nejdelší a nejširší sjezdovky – až tříkilometrové sjezdovky nabízí areál Černá hora (Janské Lázně). Naopak za 

nejširší lze považovat sjezdovku Javor v Peci pod Sněžkou, kde najdete také Snowpark a Funpark s překážkami a 

skoky.  
 

 Funline – trať s klopenými zatáčkami a 8 

metrů dlouhým tunelem – v areálu v Peci pod 

Sněžkou najdete trať s klopenými zatáčkami a 

tunelem. Hlavně u dětí je trať velmi oblíbená.  
 

 Tratě obřího slalomu s časomírou pro školní 

závody – uspořádejte závody obřího slalomu pro 

své žáky téměř „bez práce“. Každý den stavíme 

slalomové tratě ve 4 z 5 areálů. U každé z tratí je 

časomíra pro přesné měření rychlosti. Uspořádání závodů je bezplatné, stačí si trať jen zarezervovat dopředu u 

obsluhy vleku. Kontakt pro rezervaci tratě Measured Slalom (MS): Černá hora (Janské Lázně) – u obsluhy vleku 

Sport 1; Pec pod Sněžkou – u obsluhy vleku Klondike; Svoboda n.Ú. – u obsluhy vleku Duncan; Černý Důl – na 

mailu: vojtech@skiresort.cz, nebo 736 751 912.  
 

 NOVINKA Pokud chcete uspořádat profesionální závody, postavíme Vám na sjezdovce Javor 3 trať slalomu dle 

vašeho přání a zajistíme závody na klíč, včetně startovních čísel a vyhlášení výsledků závodů.  Kontakt pro 

pořádání závodů: Lyžařská škola SkiResort LIVE, tel. 

734 621 271, livepec@skiresort.cz 
 

 Tratě pro měření sjezdové rychlosti 

s časomírou – V Peci pod Sněžkou a v Černém Dole 

můžete svým žákům změřit i sjezdovou rychlost. 

V těchto areálech je k dispozici atrakce Top Speed 

(TS), která měří momentální dosaženou rychlost 

lyžaře. 
  

mailto:vojtech@skiresort.cz
mailto:livepec@skiresort.cz
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 Večerní lyžování ve 4 z 5 areálů – Protěž v Janských Lázních je nejdelší osvětlený svah v Česku, Javor v Peci p. 

Sn. patří k nejširším. V Peci je pro ubytované v části Lučiny a Zahrádky určena i osvětlená sjezdovka U lesa. 

Vyzkoušet můžete také Modřín ve Velké Úpě, nebo mírnou sjezdovku Duncan ve Svobodě n. Ú.  

 

ZAČÁTEČNICKÉ LOKALITY 
 

 Černý Důl - mírné sjezdovky a dětský park s pojezdovým pásem – ideálním areálem pro lyžařské 

začátečníky i rodiny s dětmi je areál Černý Důl, kde najdete široké a mírné sjezdovky, na které Vás vyvezou 

sedačkové lanovky. V Černém Dole je navíc možné navštívit i dětský park SkiResortu, kde je pojezdový pás, 

kotvičkový vlek a výukové pomůcky pro lepší zvládnutí prvních lyžařských lekcí. Druhým areálem s mírnými a 

kratšími sjezdovkami je Svoboda nad Úpou, kde máte díky dobré poloze sjezdovek přehled o všech lyžařích. 
 

 Pec pod Sněžkou – Javor – dětská lokalita u Javoru prošla velkou proměnou. Větší je prostor pro výuku 

lyžařské školy SkiResortu. Nově je tu umístěn taky 90 metrů dlouhý pojezdový pás pro veřejnost, který můžete 

využít pro začátečníky i Vy. 
 

 Černá hora - zázemí pro lyžaře blízko dětských lokalit – v budově horní stanice na Černé hoře najdete 

zázemí s restaurací, toaletami a dětským koutkem. Odpočinková zóna SkiRelax se nachází blízko dětské lokality 

s mírnými sjezdovkami Sport 1, 2. Dalším odpočinkovým místem je pak Hospůdka na Formánkách blízko dětských 

sjezdovek Formánek 1,2,3 v Janských Lázních za hotelem Lesní Dům.  
 

*** 

UBYTOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ SKUPINY 
 

Při rezervaci ubytování přes Infocentrum Janské Lázně NAVÍC SLEVA VE VÝŠI 5%  Z CENÍKU SKIPASŮ PRO  ŠKOLY. 
 

IC JANSKÉ LÁZNĚ  
zajistí ubytování ve všech areálech SkiResortu včetně Černého Dolu, Pece p. Sněžkou a Velké Úpy.  
tel: +420 499 875 186, 499 875 111 email: info@janskelazne.cz  www.janskelazne.cz 

 
 
 

Máte otázku? Zeptejte se nás!      skiresort@skiresort.cz 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@janskelazne.cz
http://www.janskelazne.cz/
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CENÍK PRO ŠKOLNÍ SKUPINY zima 2016/17 
      

 25. 12. 16 - 1. 1. 17 
28. 1. 17 - 3. 3. 17 

2. 1. 17 - 27. 1. 17 
4. 3. 17 - 10. 3. 17 

do 24. 12. 16, od 11. 3. 17 

 žáci  
do 11,99 let 

žáci  
od 12 let 

školní 
střídavý 

žáci  
do 11,99 let 

žáci  
od 12 let 

školní 
střídavý 

žáci  
do 11,99 let 

žáci  
od 12 let 

školní 
střídavý 

1 den 440,- 550,- 610,- 410,- 450,- 500,- 340,- 380,- 420,- 

2 dny 840,- 1050,- 1160,- 770,- 860,- 950,- 650,- 720,- 790,- 

3 dny 1220,- 1520,- 1670,- 1130,- 1250,- 1380,- 940,- 1040,- 1140,- 

4 dny 1560,- 1950,- 2150,- 1440,- 1600,- 1760,- 1210,- 1340,- 1470,- 

5 dnů 1860,- 2330,- 2560,- 1720,- 1910,- 2100,- 1440,- 1600,- 1760,- 

6 dnů 2130,- 2660,- 2930,- 1970,- 2190,- 2410,- 1650,- 1830,- 2010,- 

7 dnů 2220,- 2780,- 3060,- 2060,- 2290,- 2520,- 1720,- 1910,- 2100,- 

5/6 dnů 1960,- 2450,- 2700,- 1810,- 2010,- 2210,- 1510,- 1680,- 1850,- 

5/7 dnů 2050,- 2560,- 2820,- 1890,- 2100,- 2310,- 1580,- 1760,- 1940,- 
 

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit denní a vícedenní jízdenky pro své žáky do 11,99 let, od 12 let nebo 
střídavý lístek bez vymezení věku dle podmínek uvedených v tomto ceníku. Na každých 10 platících žáků se stejným typem lístku (denní či 
vícedenní jízdenkou – věkem omezené lístky nebo střídavý lístek) obdrží 1 učitel odpovídající jízdenku zdarma.  

V rámci jedné školní skupiny je možné kupovat více typů jízdenek s podmínkou, že k získání 1 lístku zdarma pro učitele je nutné 
odebrat 10 lístků stejného typu.  Podmínkou prodeje jízdenek pro školní skupiny je předložení jmenného seznamu žáků a učitelů s datem 
narození, opatřeného razítkem školy, emailem, a dále jménem a podpisem odpovědné osoby. Uvedené ceny není možno kombinovat s 
žádnými jinými slevami a výhodami (paket malé dítě, rodinné jízdné). 

Platba je možná na místě v hotovosti, platební kartou nebo na základě uhrazené faktury (platba musí být v okamžiku odběru připsána 
na náš účet). Při platbě na místě je nutno uhradit celou částku najednou. Odběr skipasů musí být uskutečněn na hlavní pokladně 1 osobou. V 
případě platby na fakturu předem je nutné uvést od objednávky místo odběru.  
 
UPOZORNĚNÍ: 

Každá osoba musí mít svojí jízdenku (1 osoba = 1 jízdenka). Počítejte při platbě s vratnou zálohou 50,-Kč na plastové karty. Platnost 
časových lyžařských jízdenek (skipasů) do 16.00 hodin. Skipas je nepřenosný. V případě, že dojde k pokusu o použití časové jízdenky osobou 
odlišnou od jejího držitele, je Provozovatel oprávněn bez dalšího nevratně zablokovat časovou jízdenku. Provozovatel SkiResortu si vyhrazuje 
právo na případnou aktualizaci cen či opravu ceníku. Při reklamaci je nutné předložit pokladní účtenku. V případě ztráty jízdenky je možné, na 
základě uvedení čísla lístku a předložení účtenky, vystavit skipas nový. 

Střídavý skipas - jízdenka v daném čase užívaná pouze 1 osobou, maximálně však 2 osobami v rámci délky platnosti skipasu. Cena pro 
střídavý skipas je stejná pro žáky do 11,99 let i od 12 let. 

Vícedenní skipasy platí na po sobě jdoucí dny.   
V ceně 6 a 7-denních jízdenek (skipasů) je večerní lyžování. Neplatí pro jízdenky 5/6 a 5/7. 
V ceně 2 až 7-denních jízdenek (skipasů) je večerní lyžování na lyžařském vleku U lesa v Peci pod Sněžkou. Platí i pro jízdenky 5/6 a 5/7. 
 
ZÁVODNÍ TRATĚ  
Využijte možnost ZDARMA uspořádat si závody v areálech SkiResortu. Ve 4 z 5 areálů můžete pro závody školních skupin využít i tratě s 
časomírou (obří slalom: areály Černá hora (Janské Lázně), Pec pod Sněžkou, Svoboda n.Ú; /měření rychlosti: areály Pec pod Sněžkou, Černý 
Důl) Kontakt pro rezervaci tratě: Černá hora (Janské Lázně) – u obsluhy vleku Sport 1; Pec pod Sněžkou – u obsluhy vleku Klondike; Svoboda 
n.Ú. – u obsluhy vleku Duncan; Černý Důl – na mailu vojtech@skiresort.cz, nebo tel.736 751 912 
 
NOVINKA 2016/17 - ZÁVODY NA KLÍČ 
Pokud chcete uspořádat profesionální závody, postavíme Vám na sjezdovce Javor 3 trať slalomu dle vašeho přání a zajistíme závody na klíč, 
včetně startovních čísel a vyhlášení výsledků závodů.  Kontakt pro pořádání závodů: Lyžařská škola SkiResort LIVE, tel. 734 621 271, 
livepec@skiresort.cz 
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SkiResort LIVE půjčovna – exkluzivní nabídka pouze pro školní skupiny 
 

NOVINKA Jako škola máte jedinečnou možnost využít komfortu areálových půjčoven se speciální nabídkou  

moderního lyžařského a snowboardového vybavení Rossignol a Dynastar. Díky skladové kapacitě připravené pouze  

pro školy máme k dispozici více než 200 párů lyží a snowboardů.  
 

Pro skupiny S PLATNÝM SKIPASEM (školní skupina) pro vás máme připravené zvýhodněné 

lyžařské/snowboardové komplety za cenu 1500Kč/osoba/týden.  

 Komplet = lyže/snowboard, lyžáky/snb boty, hůlky a přilba 
 

 

Pro skupiny s 10 a více studenty, kteří si zapůjčí vybavení má učitel nárok na zapůjčení 1 kompletu ZDARMA. 

V případě zájmu o tuto nabídku, je nutné nás kontaktovat předem na live@skiresort.cz nebo telefonicky  

733 737 840. Vybavení vám budeme na základě jmenného seznamu studentů rezervovat. 

SkiResort LIVE škola - exkluzivní nabídka pouze pro školní skupiny 

NOVINKA Využijte našich kvalifikovaných instruktorů pro výuku Vašich dětí. Instruktory si můžete rezervovat na 

vámi zvolený počet hodin a využít je například pouze na specializovanou výuku snowboardingu nebo sportovního 
lyžování. Cena 600,- Kč za odučenou hodinu.  

V případě zájmu o tuto nabídku, je nutné nás kontaktovat předem na live@skiresort.cz nebo telefonicky 733 737 840 
(Janské Lázně), 734 621 272 (Pec pod Sněžkou). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:live@skiresort.cz
mailto:live@skiresort.cz
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NELYŽAŘSKÁ NABÍDKA AKTIVNÍHO VYŽITÍ PRO ŠKOLNÍ SKUPINY 
 
 

Vyzkoušejte 3,5 km dlouhou Černohorskou sáňkařskou cestu, která vede z vrcholu Černé hory do Janských Lázní po 

trase tzv. Zvonkové cesty. U dolní stanice kabinkové lanovky v Janských Lázních si vypůjčte sáňky, vyjeďte kabinkovou 

lanovkou na Černou horu a užijte si jízdu zpět k dolní stanici kabinkové lanovky na sáňkách.   

 
 

 

NOVINKA Pro skupiny 10 a více osob S PLATNÝM SKIPASEM (školní skupina) pro vás máme připravené 

zvýhodněné zapůjčení saní na 1 den za cenu 200Kč/sáně 

V případě zájmu o tuto nabídku, je nutné nás kontaktovat předem na live@skiresort.cz nebo telefonicky 
733 737 840. Vybavení vám budeme na základě jmenného seznamu studentů rezervovat. 

 

Další výhody pro školní skupiny – SLEVA po předložení platného SKIPASU  

pro školní skupiny 

 

 Krytý bazén Trutnov 

 Aquacentrum Janské Lázně  

 ZOO Dvůr Králové 

 Bobová dráha Pec pod Sněžkou 

 

 
 

mailto:live@skiresort.cz
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Krytý bazén, Trutnov – S PLATNÝM SKIPASEM (školní skupina) SLEVA 30% NA VSTUP Nabízí 25 m dlouhý bazén, 

dětský bazén, skokanské můstky, saunu, vířivku, solárium i fitness. 

KRYTÝ BAZÉN BĚŽNÁ CENA 
ŠKOLNÍ SKUPINY/ 

SKUPINY 20 A VÍCE OSOB 
– 30 % SLEVA 

vstupenka na 1 hodinu   

- dospělí 50 Kč 35 Kč 

- děti*/senioři* 35 Kč 25 Kč 

vstupenka na 2 hodiny   

- dospělí 65 Kč 46 Kč 

- děti*/senioři* 50 Kč 35 Kč 

SAUNA BĚŽNÁ CENA 
ŠKOLNÍ SKUPINY/ 

SKUPINY 20 A VÍCE OSOB 
– 30 % SLEVA 

vstupenka na 1 hodinu   

- dospělí 65 Kč 46 Kč 

- děti*/senioři* 50 Kč 35 Kč 

vstupenka na 1,5 hodiny   

- dospělý 85 Kč 60 Kč 

- děti*/senioři* 60 Kč 42 Kč 

vstupenka na 2 hodiny   

- dospělí 95 Kč 67 Kč 

- děti*/senioři* 70 Kč 49 Kč 

Pronájem 1 sauny do 14.00  
(vyjma ÚT+ČT 9.00-11.00) 
NUTNO OBJEDNAT DOPŘEDU 

1 200 Kč/hod 840 Kč/hod 

VÍŘIVKA BĚŽNÁ CENA 
ŠKOLNÍ SKUPINY/ 

SKUPINY 20 A VÍCE OSOB 
– 30 % SLEVA 

Celá vířivka 60 min 230 Kč 161 Kč 

FITNESS BĚŽNÁ CENA 
ŠKOLNÍ SKUPINY/ 

SKUPINY 20 A VÍCE OSOB 
– 30 % SLEVA 

Jednorázové cvičení 40 Kč 28 Kč 

 
Podmínky využití slev v krytém bazénu Trutnov: 

1) Předložení platného SKIPASU SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC v pokladně (šatny) 
2) Období, kdy je možné slevy čerpat, je od 1.12.2016 do 28.2.2017 
3) Školy (skupiny) mohou slevy čerpat v době od 9.00 do 14.00 hod., nejlépe po tel. domluvě 
4) Provozovatel MEBYS Trutnov s.r.o., www.sportoviste-trutnov.cz 

 

 

http://sportoviste-trutnov.cz/
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Termální bazén v Aquacentru, Janské Lázně – S PLATNÝM SKIPASEM (školní skupina) SLEVA 20% NA VSTUP 

(pro skupiny 10 a více osob) 

Rehabilitační bazén s hloubkou od 1,2 m do 1,5 m plněný 

minerální vodou z léčivých pramenů vyvěrajících v areálu lázní 

jako Janův a Černý pramen. Součásti Aquacentra jsou vodní 

clony, protiproud, masážní a perličková lůžka, vnitřní i venkovní 

vířivky, finská a parní sauna. V nabídce naleznete také klasické i 

exotické masáže od špičkových lázeňských fyzioterapeutů. 

 www.janskelazne.com 

 

 

 

ZOO Dvůr Králové – S PLATNÝM SKIPASEM (školní skupina) SLEVA 35% NA VSTUP   

Držitele platných skipasů (školní skupina) SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC dostanou navíc zábavné pracovní listy ZOO-

Školy. Tužky s sebou     www.zoodvurkralove.cz 

 

 

Bobová dráha, Relaxpark Pec p. Sn. – S PLATNÝM 

SKIPASEM (školní skupina)  

1x JÍZDA NA BOBOVÉ DRÁZE ZDARMA při koupi 1 jízdy 

(1+1) 

 

900 metrů dlouhá bobová dráha je v provozu i v zimním 

období a to díky průhlednému krytu, kterým je na zimu 

vybaven každý bob.  

 

www.relaxpark.cz 

 

 
 
Máte otázku? Zeptejte se nás!      skiresort@skiresort.cz 
 

 

 

http://www.janskelazne.com/cz/
http://www.janskelazne.com/cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/
http://www.relaxpark.cz/
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SkiResort ČERNÁ HORA – PEC – 5 areálů na 1 skipas 

 

Počet km sjezdovek:  40,9 km 
Technický sníh:    30,7 km 
Počet km běžeckých tratí:  90 km 
Přepravní kapacita:   39 740 os/h. 
 
Modré sjezdovky:  43 %  
Červené sjezdovky:  54 %  
Černé sjezdovky:   3 % 
 
 

1x kabinková lanovka  
1x šestisedačková lanovka 
3x čtyřsedačková lanovka  
3x třísedačková lanovka 
30x vleků  
5x pojezdový pás  
 
 
 

Kontakt SkiResort:  
MEGA PLUS s.r.o. 
Černohorská 265 
542 25 Janské Lázně  
Tel:  +420 840 888 229 
Email: skiresort@skiresort.cz 
www.skiresort.cz 

Kontakt ubytování:  
 
IC JANSKÉ LÁZNĚ 
tel: +420 499 875 186, 499 875 111 
email: info@janskelazne.cz 
www.janskelazne.cz
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