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Jak na to / Getting started
1.

Pořiď si nosič / Get your card
Kde / Where
Ubytovatelé / Accommodation providers
www.skiresortcard.cz/partneri
Provozovny SkiResort Live / SkiResort Live branches
Infocentra ve SkiResortu / SkiResort information
centres

Skipas výhodně
a bez čekání
Avoid the queues and get better deals

pouze při nákupu online
online purchase only

2.

Zaregistruj se / Register at
www.skiresortcard.cz/registrace

3.

Přihlaš se k účtu na / Sign in to your account
www.skiresortcard.cz/login
Super, máš svoji registrovanou SkiResort Card.
Nyní můžeš nakupovat skipasy výhodně a čerpat
slevy v provozovnách SkiResortu
Congratulations, your SkiResort Card has been
registered. Now you can buy cheaper ski passes
and get discounts in SkiResort branches
Kartu si uchovej na příště a nakupuj z pohodlí
domova / Keep your card for the next time
and shop from the comfort of your home

10% sleva na 1 až 7denní skipasy zakoupené online
na skiresortcard.cz / 10 % discount on 1 - 7-day ski passes
purchased via skiresortcard.cz
10% sleva na služby SkiResort Live a SkiResort Gastro
10 % discount in SkiResort Live and SkiResort Gastro
Celodenní parkovaní zdarma na parkovištích v Janských Lázních
(P1 - P4) a v Peci pod Sněžkou (P3, P4) při zakoupení 1denního
skipasu online. Táž SkiResort Card s platným skipasem musí být použita pro vjezd i výjez z parkoviště. / One-day parking free of charge
with one-day ski pass purchased online. Valid for car parks in Janské
Lázně (P1 - P4) and Pec pod Sněžkou (P3, P4). The same valid SkiResort Card must be used for entering and exiting the car park.

Nakupujte zde: / shop here:

www.skiresortcard.cz
Hotline: +420 733 533 644
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SkiResort

44 km

5 areálů

ČERNÁ HORA - PEC

1 skipas

JANSKÉ LÁZNĚ
Pestrá paleta sjezdovek
na Černé hoře / Szeroka gama tras
narciarskich na Černé hoře / A great
variety of ski slopes on Černá hora
Vielfältige Auswahl von Pisten
auf Černá hora

PEC POD SNĚŽKOU
Akční lyžování pod nejvyšší
českou horou / Dynamiczna

SVOBODA NAD ÚPOU
Ideální pro děti a začátečníky

jazda na nartach pod najwyższą czeską
górą / Active skiing below the highest
Czech mountain / Sportliches Skifahren
unterhalb des höchsten
tschechischen Bergs

Idealne dla dzieci i początkujących
Ideal for children and beginners
Für Kinder und Anfänger geeignet

ČERNÝ DŮL

VELKÁ ÚPA

Rodinný areál s největším
výukovým parkem / Rodzinny

Volné sjezdovky s velkým
převýšením / Mało zatłoczone

kompleks z największym parkiem
edukacyjnym / Family area with the
largest training park / Familienskigebiet
mit der größten Trainingsanlage

nartostrady z dużą różnicą wysokości
/ Free slopes with big elevation
difference / Freie Pisten mit großem
Höhenunterschied
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SKIAREÁL

JANSKÉ LÁZNĚ
Nejdelší sjezdovky

Černohorský Express

8:30 - 16:00

Protěž

8:30 - 16:00 / 18:00 - 21:00

Hofmanky Express

8:30 - 16:00

0,7 km

Najdłuższe trasy zjazdowe / The longest ski slopes
Die längsten Pisten

9,8 km

7 km

Nejmodernější lanovky

P1

Dolní stanice lanové dráhy Č. Express / Dolna stacja kolejki
linowej Č. Express / Bottom station of the cable car
Č. Express / Talstation der Gondelbahn Č. Express

Sáňkařská cesta

P2

P3

P4

U Lesního domu

Najnowocześniejsze kolejki linowe / Modern ski
lifts / Die modernsten Seilbahnen
Tor saneczkowy / Sledge track / Schlittenbahn

Večerní lyžování a sáňkování

Wieczorne narciarstwo i saneczkarstwo / Night
skiing and sledging / Abendskifahren und Schlitten

Nástupní místo pro běžkaře

Miejsce wyjścia dla narciarzy biegowych / Start
point for cross-country skiers / Ausgangspunkt
für Langläufer

Hofmanky
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SKIAREÁL

JANSKÉ LÁZNĚ

Bereme všechny
Bierzemy wszystkich / Everybody is
welcome / Alle sind willkommen

Lyžaře
Sáňkaře
Pěší
Kočárky
A všechny ostatní

Už od roku 1928
Historie lanové dopravy na Černou horu sahá až do roku
1928. Současná moderní osmimístná kabinka je svého
druhu jedinou v České republice.
Już od 1928 roku
Historia kolejki linowej na Černou horu sięga aż do 1928
roku. Obecna nowoczesna ośmioosobowa kabina jest jedyną w swoim rodzaju w Republice Czeskiej.
Since 1928
Cable car transportation on Černá hora dates back to
1928. The current 8-seater cable car is the only one of
its kind in the Czech Republic.
Seit 1928
Die Geschichte der Seilbahn Beförderung begann in
1928. Die moderne 8er-Gondelbahn hat keine Konkurrenz in Tschechien.
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SKIAREÁL

JANSKÉ LÁZNĚ

Hofmanky Express
Na kopec rychle a pohodlně
Na szczyt szybko i wygodnie / Up the mountain quickly
and comfortably / Bergab schnell und komfortable

Vyhřívané kryté sedačky

Kryte ogrzewane siedzenia / Heated and
protected seats / Sitzheizung und Schutz

Široká sjezdovka v celé délce

Szeroka nartostrada na całej długości
Wide ski slope / Breite Piste in ganzer Länge

Parkování přímo pod sjezdovkou
Parking bezpośrednio pod nartostradą
Car park located directly below the slope
Parkplatz direkt unter der Piste

Dostupné skibusem z Černého
Dolu a Janských Lázní

Dojazd skibusem z Černého Dolu i Janských
Lázní / Accessible by ski bus from Černý Důl and
Janské Lázně / Mit dem Skibus aus Černý Důl
und Janské Lázně erreichbar

Hofmanky
Express

P2 P3
P1

P4
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JANSKÉ LÁZNĚ

Jsou lyže a lyže;
otestujte, jaké
sedí vám.
Jsou lyže a lyže; otestujte, jaké sedí vám.
There are skis and skis; find the pair that suits
you best. / Es gibt Skier und Skier; testen Sie,
was Ihnen am besten passt. / Są narty a narty;
wypróbuj, które Ci pasują.
40 modelů nových sportovních a závodních lyží v Test
centru Atomic & Salomon v půjčovně SkiResort Live
v Janských lázních / 40 Modelle von nagelneuen, Sport
Skis und Rennskis im Testzentrum Atomic & Salomon
im Skiverleih SkiResort Live in Janské Lázně / 40 models
of brand new sport and racing skis available in Test
centre Atomic & Salomon in ski rental SkiResort Live
in Janské Lázně / 40 modeli nowych nart sportowych
i wyścigowych w Centrum Testowym Atomic & Salomon
w wypożyczalni SkiResort Live v Janských Lázních
600 Kč/den, nebo zdarma, pokud vám právě ošetřujeme
lyže v servisu SkiResort Live / 600 CZK pro Tag oder
kostenlos während der Reparatur Ihrer Skier im Skiservice
SkiResort Live / 600 CZK a day or free or charge while
you‘re having your skis serviced in our ski service SkiResort Live / 600 CZK/dzień lub bezpłatnie, jeżeli skorzystali
Państwo z usług naszego serwisu SkiResort Live

Kompletní katalog lyží na www.skiresort.cz

Oficiální Test centrum

Oficjalne Centrum Testowe / Official Test
centre / Offizielles Testzentrum

Janské Lázně, dolní stanice lanovky Černohorský

Express / bottom station of cable car Černohorský Express
+420 733 737 840

live@skiresort.cz
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JANSKÉ LÁZNĚ
Snowtubing
Sáňkování a bobování od 16:00 / Jazda na

sankach i ślizgaczach od 16:00 / Sledging and
bobsledding from 16:00 / Schlitten und Bobfahren
ab 16:00 Uhr

125m pojízdný koberec / 125m ruchomy

chodnik / 125m long magic carpet / 125m langer
Teppichlift

Největší dětský park
v Janských Lázních

Babysitting

Największy park dla dzieci w Janských Lázních
The largest children‘s ski park in Janské Lázně
Der größte Kinderskipark in Janské Lázně

9:00 - 19:00

+420 733 737 841
live@skiresort.cz

LIVE park
Formánky

P2 P3
P1

P4

Restaurace s výhledem na výukový park / Restauracja z widokiem na park edukacyjny / Restaurant overlooking the training area / Restaurant mit der Aussicht auf die Trainingsanlage
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JANSKÉ LÁZNĚ

Snowtubing
V duši jsme každý snowtuber
Rodinná zábava v LIVE parku Formánky
v Janských Lázních.

W głębi duszy wszyscy jesteśmy snowtuberami
Rodzinna zabawa w LIVE park Formánky w Janských
Lázních / There is a snow tuber inside each of us.
Family fun in LIVE park Formánky in Janské Lázně
Wir alle sind teilweise Snowtuber
Familienspaß im LIVE park Formánky in Janské Lázně

Snowtubing
LIVE park
Formánky

10:00 - 19:00
Sportovní 324a, Janské Lázně
www.skiresort.cz

P4

P4 16:00 - 19:30 gratis
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JANSKÉ LÁZNĚ

Vy lyžujete
a děti mají pré

Kompletně vybavené zázemí v budově
při parkovišti U Lesního domu (P4)
W pełni wyposażone zaplecze w budynku przy parkingu U Lesního domu (P4) / Fully-equipped facility
in the building next to car park U Lesního domu (P4)
Komplett ausgestattete Einrichtung im Gebäude
beim Parkplatz U Lesního domu (P4)

Hračky, stolní hry / Zabawki, gry planszowe
Toys, board games / Spielzeuge, Brettspiele

Jeździcie na nartach, a Państwa dzieci
dobrze się bawią / Hit the slopes while
your children are having a blast /
Während Sie Skifahren gehen,
Ihre Kinder haben viel Spaß

Workshopy vedené zkušenou animátorkou
Warsztaty prowadzone przez doświadczoną animatorkę / Workshops lead by an experienced children
animator / Workshops mit erfahrener Animateurin

Hlídaní na dobu 1 - 6 hodin / Opieka przez
1- 6 godzin / Babysitting available for 1 - 6 hours /
Babysitting für 1 bis 6 Stunden verfügbar

Babysitting a animační
programy pro děti od 3 let
Opieka nad dziećmi i programy animacyjne
dla dzieci od 3 lat / Babysitting and animation
programmes for children aged three and older /
Babysitting und Animationsprogramm für
Kinder ab 3 Jahren

9:00 - 15:00
Rezervace předem není nutná. / Wcześniejsza rezerwacja nie
jest konieczna. / No need to book in advance. / Reservierung
im Voraus nicht notwendig
+420 733 737 841
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JANSKÉ LÁZNĚ

Na saních starou
dřevařskou cestou
Na sankach starą ścieżką drzewarską /
Sledging on the old logging path / Schlittenfahren auf dem alten Holzfäller Weg

3,5 km

9:00 - 16:00

300 saní k zapůjčení

Do wypożyczenia 300 sanek / 300 sledges
to rent / 300 Schlitten zu vermieten

8:00 - 17:00
Večerní sjezd s průvodcem

Zjazd wieczorny z przewodnikiem / Guided night run
/ Nachfahrt mit einem Bergführer

17:30
P1

Rezervace nutná do 15:00 / Wymagana rezerwacja
do godziny 15:00 / Booking required until 15:00
Reservierung erforderlich bis 15:00 Uhr
+420 733 737 840

live@skiresort.cz
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JANSKÉ LÁZNĚ
18:00 - 21:00

Večerní lyžování
na Protěži
Narciarstwo wieczorowe na Protěži /
Night skiing on Protěž / Abendskifahren auf Protěž

P1 17:00 - 24:00 gratis
Kyvadlová skibusová doprava od parkoviště ke
sjezdovce / Transport wahadłowy skibusem między
parkingiem a nartostradą / Ski bus shuttle operates
between the car park and the ski slope / Ein Skibus
pendelt zwischen dem Parkplatz und der Piste
O aktuálním provozu se informujte na www.skiresort.cz

Pizza & Restaurant Protěž

11:00 - 21:00

P1
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JANSKÉ LÁZNĚ

SkiTour

V Peci dřív než řekneš
„pásový teréňák
Hägglunds“
W Pecu wcześniej niż powiesz
„terenowy pojazd gąsienicowy Hägglunds“
You‘ll be in Pec before you can say
„track-articulated all-terrain carrier
Hägglunds“ / In Pec im Handumdrehen

Pec pod Sněžkou
14,1 km sjezdovek

Velká Úpa
2,4 km sjezdovek

Černá hora

Horní Maršov

Černý Důl
8,5 km sjezdovek

Janské Lázně

Svoboda
nad Úpou

17,5 km sjezdovek

1,1 km sjezdovek

Co 15 minut
od horní stanice
kabinkové
lanovky

28

29

SKIAREÁL

JANSKÉ LÁZNĚ

Pátou hvězdou je skipas
zdarma / Piątą gwiazdką jest

bezpłatny karnet narciarski / The fifth
star is your free ski pass / Der fünfte
Stern ist Ihr konstenloser Skipass
Ubytování, tenisová hala, skvělá gastronomie,
wellness / Zakwaterowanie, hala tenisowa, świetna
gastronomia, Spa / Accommodation, tennis hall,
outstanding cuisine, wellness / Unterkunft, Tennishalle,
hervorragende Gastronomie, Wellness

Luční 327, 542 25 Janské Lázně
+420 499 859 780

www.omniahotel.cz
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JANSKÉ LÁZNĚ

SPAnilá jízda
k pramenům

Cudowna jazda do źródeł
The shortest way to the spa
Ein schneller Weg zu den Quellen

Aquacentrum s minerální vodou, wellness,
masáže, lázeňská léčba / Aquapark z wodą mineralną, Spa, masaże, zabiegi lecznicze / Aquapalace
with mineral water, wellness, massages, spa treatment / Wasserpark mit Mineralwasser, Wellness,
Massagen, Kurbehandlung

AQUACENTRUM DENNĚ / codziennie/ täglich / daily

13:00/16:00 -21:00
P2
P1

SPA a wellness Janské Lázně

P4

Obchodní 304, 542 25 Janské Lázně
+420 499 860 301/181

www.janskelazne.com
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JANSKÉ LÁZNĚ

Poznejte Krkonoše
z jiné perspektivy
Poznaj Karkonosze z innej perspektywy
Explore the Giant Mts. from a different
perspective. / Jetzt kann man das
Riesengebirge neu entecken.
Od kořenů do korun stromů - celoročně otevřená,
kompletně bezbariérová naučná Stezka
Od korzeni po korony drzew. Otwarta przez cały rok,
w pełni bezbarierowa Ścieżka edukacyjna / From
the roots to the tree tops. Barrier-free educational
tree-top walkway, open all year round. / Von den
Wurzeln zu der Baumkrone. Ein barrierefreier
Baumkronenpfad ist das ganze Jahr über geöffnet.

10:00 - 16:00
Krkonošská
542 25 Janské Lázně
+420 499 110 019
www.stezkakrkonose.cz

P2
P1

P4
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PEC POD SNĚŽKOU
Panoramatické lyžování v unikátní
horské lokalitě

Narciarstwo panoramiczne w wyjątkowej górskiej
okolicy / Panoramic skiing in a unique mountain
landscape / Panorama-Skifahren in einem
einzigartigen Berggebiet

2 snowparky

2 snowparki / 2 snow parks / 2 Snowparks

Funline
LIVE park

Zahrádky Express

8:30 - 16:00

Hnědý vrch

8:30 - 16:00

Javor

8:30 - 16:00 / 18:00 - 21:00

0,5 km
P1

P2

P3

P4

7,5 km

6,1 km

K večernímu lyžování zdarma / Bezpłatnie do
narciarstwa wieczorowego / Mit Abendskifahren gratis
Free with night skiing

36

37

SKIAREÁL

PEC POD SNĚŽKOU

Nejdřív zábava

a potom zábava
Najpierw zabawa, a potem zabawa
Fun through and through
Spaß und noch mehr Spaß
Funline - lyžařská dráha s klopenými
zatáčkami a tunelem
Funline - trasa narciarska z nakłonionymi zakrętami
i tunelem / Funline - a ski run with banked turns
and a tunnel / Funline, eine Strecke mit Steilkurven
und einem Tunnel

Horní část sjezdovky Smrk / Górna część trasy
zjazdowej Smrk / The upper part of ski slope Smrk /
Der obere Teil der Piste Smrk
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PEC POD SNĚŽKOU

Hop a skok

a výš a dál
Hop i skok, w górę i w dal
More than just regular
skiing / Weiter und
höher springen

Snowpark pro freestylové lyžování
a snowboarding na sjezdovce Javor

Snowpark do narciarstwa akrobatycznego i snowboarding
na nartostradzie Javor / Snow park for freestyle skiing
and snowboarding on ski slope Javor / Snowpark für
Freestyle-Skiing und Snowboarding auf der Piste Javor

Poměřte se s naší časomírou

Zmierz się z naszym pomiarem czasu / Race against time
Wettlauf mit der Zeit

30m měřený úsek na sjezdovce Zahrádky
30m odcinek z pomiarem czasu na nartostradzie Zahrádky
A 30 m long timed run on ski slope Zahrádky / Eine 30 m
lange Strecke mit Zeitmessung auf der Piste Zahrádky

40

41

SKIAREÁL

Lyžařská škola a půjčovna
v centru skiareálu

PEC POD SNĚŽKOU

Szkoła narciarska i wypożyczalnia w centrum ośrodka
narciarskiego / Ski school and ski rental in the heart of
the ski area. / Skischule und Skiverleih im Herzen des
Skigebiets

8:30 - 17:00

+420 734 621 271

Sněžka
1603 m n. m.

livepec@skiresort.cz

Hnědý vrch
1215 m n. m.

Portášky
1060 m n. m.

LIVE park Javor

Odpolední bobovačka / Popołudniowe jazdy na sankach
i ślizgaczach / Afternoon bobsledding / Bobfahren nachmittags

Svornost
Bullbar

Funline

P4

P2

Funpark
Javor 1082 m

3
Denně
/ Codziennie / Daily / Täglich

Sagg
b

16:00 - 17:00

Velká Úpa

1
Zapůjčení sání, bobů
a skibobů v ceně hodinového vstupného / Wypożyczenie sanek, ślizgaczy
i skibobów w cenie godzinowego biletu wstępu / Rental charge of the sledges, bobs and skibobs
included in the one-hour ticket / Leihgebühr des Schlittens, Bobs und Skibobs im Preis der
einstündigen Karte inbegriffen
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PEC POD SNĚŽKOU

Večerní lyžování
na Javoru

Narciarstwo wieczorowe na Javoru
Night skiing on Javor
Abendskifahren auf Javor

18:00 - 21:00
P1

P2

P3

P4

17:00 - 22:00 gratis

Sněžka
1603 m n. m.
Hnědý vrch
1215 m n. m.

Nejlepší Apres-ski v Krkonoších
Najlepszy Apres-ski w Karkonoszach / The best
Apres-ski in the Giant Mts. / Das beste Apres-Ski im
Riesengebirge

8:30 - 22:00

Portášky
1060 m n. m.

Sagg
b

Svornost
Bullbar
3

Funline

Funpark
Javor 1082 m

1

Velká Úpa
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PEC POD SNĚŽKOU

Jedni bejčí,

druzí sedí doma
Niektórzy intensywnie ćwiczą, a inni
siedzą w domu / Come and join the
party / Viel Spaß mit Freunden
Apres-ski bar pod sjezdovkou Javor
Bar Apres-ski pod nartostradą Javor / Apres-ski
bar below ski slope Javor / Apres-Ski Bar unter der
Piste Javor

Live Music
Vždy v pátek a sobotu na Bullbaru. Hudební program na
www.bullbar.cz / Zawsze w piątek i sobotę w Bullbaru
Program muzyczny na www.bullbar.cz / Every Friday and
Saturday at Bullbar. Check www.bullbar.cz for upcoming
events / Live-Musik jeden Freitag und Samstag in der
Bullbar Musikprogramm auf www.bullbar.cz

Pec pod Sněžkou 336
www.bullbar.cz
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PEC POD SNĚŽKOU

Za horizontem

gastro zážitků
Za horyzontem przeżyć kulinarnych
Whetting your appetite / Erweitern
Sie Ihre gastronomischen Horizonte

Jídelní lístek podepsaný
šéfkuchařem Jiřím Švestkou
a jeho týmem / Menu restauracji podpisane przez
szefa kuchni Jiřího Švestku i jego zespół / The menu is supervised by top chef Jiří Švestka and his team / Die Speisekarte
vom Chefkoch Jiří Švestka und seinem Team signiert

Velká Pláň 141, Pec pod Sněžkou
+420 499 861 111

www.hotelhorizont.cz
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PEC POD SNĚŽKOU

Do zatáčky
prosím klopeně
W zakręt proszę w nachyleniu / Mind
the curve / Vorsicht Steilkurve

Celoročně otevřená, 900 m
dlouhá bobová dráha / Tor saneczkowy
o długości 900 m, otwarty przez cały rok / 900 m long
bobsled run open all year round / Eine 900 m lange
Bobbahn, das ganze Jahr geöffnet

Až 40 km/h a 8 m nad zemí
Aż 40 km/h i 8 m nad ziemią / Up to 40 km/h
and 8 meters above ground / Bis 40 km
pro Stunde und 8 m über den Boden

Sněžka
1603 m n. m.

Portášky
1060 m n. m.

Saggaserovy
boudy

Pec pod Sněžkou 351
Funline

Funpark

www.relaxpark.cz
+420 739 335 466
Velká
Úpa
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PEC POD SNĚŽKOU

Výš už to nejede
Wyżej już to nie pojedzie / As high as
it gets / Höher geht es nicht

Moderní lanovkou na vrchol
nejvyšší české hory / Nowoczesną kolejką

na szczyt najwyższej czeskiej góry / Reaching the top of
the highest Czech mountain in a modern cable car / Mit
einer modernen Seilbahn den Gipfel der Schneekoppe
erreichen

8:00 - 18:00
Pec pod Sněžkou 230
+420 499 405 522

www.snezkalanovka.cz
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SKIAREÁL

PEC POD SNĚŽKOU

Balzám
pro tělo i duši
Balsam dla ciała i duszy / Harmony
for the body and soul / Balsam
für Körper und Seele

Panoramatické wellness s venkovní
vířivkou, saunami a masážemi

/ Panoramiczne Spa z zewnętrznym jacuzzi, saunami
i masażami / Panoramic wellness centre with an outdoor
jacuzii, saunas and massage / Panorama Wellness mit
Außen-Whirlpool, Sauna und Massagen

Pec pod Sněžkou 344
+420 739 329 441

www.pecr.cz
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SKIAREÁL

ČERNÝ DŮL
Rodinný areál s výukovým parkem

Rodzinny kompleks z parkiem edukacyjnym
Family-friendly ski area with a training facility
Familiengebiet mit einer Trainingsanlag

Široké a volné sjezdovky

Szerokie i mało zatłoczone nartostrady
Broad and free slopes / Breite und freie Pisten

Nová 4sedačková lanovka

Nowy 4 - osobowy wyciąg krzesełkowy
New quad-chairlift / Eine neue 4-er Sesselbahn

Family Express

8:30 - 16:00

Saxner

8:30 - 16:00

4,2 km
gratis

4,3 km
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SKIAREÁL

ČERNÝ DŮL

Pro každého

něco navrch
Dla każdego coś na więcej
Something special for everyone
Etwas Besonderes für Alle

Nahoru novou 4sedačkovou lanovkou
Family Express, dolů 6 sjezdovkami
Do góry nowym czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym Family Express, na dół 6 nartostradami / Up
with a new quad-chairlift Family Express, down on six ski
slopes / Hinauf mit der neuen 4-er Sesselbahn Family
Express, hinunter auf 6 Pisten

LIVE park Černý Důl
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SKIAREÁL

ČERNÝ DŮL

Hele táto,

lyžuju

Spójrz tato, już jeżdżę na nartach
Look dad, I can ski / Guck mal
Papa, ich kann Ski fahren
LIVE park - zábavné a výukové
místo pro celou rodinu
LIVE park - miejsce zabawy i nauki dla całej
rodziny / LIVE park - a place for fun and practice,
ideal for the whole family / LIVE Park - Übung
und Spaß für die ganze Familie

Malý lyžař / Little Skier

Speciální lekce pro děti do 5 let, s lyžařským
vybavením zdarma. / Special ski lesson for little kids
up to 5 years with free ski set rental.

Výukový park - LIVE park Černý Důl
Teren do nauki jazdy / Training area / Trainingsbereich

8:30 - 16:00

Zdarma pro držitele jakéhokoli časového skipasu
Bezpłatnie dla posiadaczy każdego dziennego karnetu
narciarskiego / Free with any day ski pass / Mit einem
Tages-Skipass gratis
+420 734 621 273

live@skiresort.cz
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SKIAREÁL

VELKÁ ÚPA
Sjezdovka s velkým převýšením
a členitým profilem / Trasy zjazdowe

z dużymi różnicami wysokości i różnorodnym
profilem / Ski slope with a big elevation difference /
Piste mit großem Höhenunterschied

Lyžařský servis, půjčovna, škola,
obchod / Centrum serwisowe, wypożyczalnia,

szkoła narciarska, sklep / Service centre, ski school,
rental, shop / Service Zentrum, Skiverleih, Skischule,
Sportsgeschäft

Večerní lyžování / Wieczorowe narciarstwo /
Night skiing / Abendskifahren

Portášky
Modřín
1,6 km

8:30 - 16:00
17:30 - 21:00
0,8 km

17:00 - 22:00 gratis k večernímu lyžování
Bezpłatnie do narciarstwa wieczorowego / Free with
night skiing / Mit Abendskifahren gratis
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SKIAREÁL

SVOBODA
NAD ÚPOU
Ideální pro začínající lyžaře

Idealne dla narciarzy początkujących / Ideal
for beginners / Für Anfänger geeignet

Večerní lyžování / Wieczorowe narciarstwo
Night skiing / Abendskifahren
Slalomová trať s časomírou / Trasa
slalomu z pomiarem czasu / Slalom course with
timing / Slalomstrecke mit Zeitmessung

Duncan
neděle až středa (Sun - Wed) 9:00 – 16:00
čtvrtek až sobota (Thu - Sat) 9:00 – 16:00
čtvrtek až sobota (Thu - Sat) 17:00 – 20:00

1,1 km
gratis
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Oficiální lyžařská škola SkiResortu
Oficjalna szkoła narciarska SkiResortu
Official SkiResort Ski School
Offizielle Skischule SkiResort

5 plně vybavených výukových parků

5 w pełni wyposażonych parków edukacyjnych / Five
fully equipped training parks / 5 komplett ausgestattete
Trainingsanlagen

Poznámka:
Lyžuje na výbornou!
Uwaga: na nartach jeździ na szóstkę / Note: Perfect
skier / Anmerkung: Ausgezeichneter Skifahrern
150 certifikovaných instruktorů / 150 certyfikowanych
instruktorów / 150 certified instructors / 150 zertifizierte
Skilehrer
Vlastní výukové parky přímo v centrech areálů / Własne
parki edukacyjne bezpośrednio na terenie ośrodka / Our
own training facilities located in the heart of each ski
area / Eigene Trainingsanlagen im Herzen der Skigebiet

Skupinové, privátní a VIP lekce

Lekcje grupowe, prywatne i VIP / Group, private and VIP
lessons / Gruppen, Privat und VIP Kurse

Skialpy, sněžnice, běžky, telemark

Skialpinizm, rakiety śnieżne, biegówki, telemark
Touring skis, snowshoes, cross-country skis, telemark
Tourenskier, Schneeschuhe, Langlaufskier, Telemark

Vyučujeme ve všech areálech SkiResortu

Uczymy we wszystkich ośrodkach SkiResortu
We organise ski lessons in all ski areas in the SkiResort
Wir bieten Kurse in allen Skigebieten des SkiResorts an
Ve Svobodě nad Úpou pouze po předchozí rezervaci / W Svobodě nad Úpou tylko
po wcześniejszej rezerwacji / In Svoboda nad Úpou only for advance reservation / In
Svoboda nad Úpou nur mit Reservierung im Voraus

+420 733 737 840

live@skiresort.cz

66

67

Oficiální půjčovny SkiResortu
Oficjalne wypożyczalnie SkiResortu
Official ski rentals run by the SkiResort
Offizielle SkiResort Skiverleihe

Půjč si to nejlepší vybavení přímo
u sjezdovky / Wypożycz ten najlepszy sprzęt
bezpośrednio na stoku / Rent the best equipment
right next to the ski slope / Die beste Ausrüstung
direkt an der Piste mieten

1000 párů perfektních lyží nové modelové řady / 1000 par
doskonałych nart z nowej linii modelowej / 1000 pairs of brand-new skis / 1000 nagelneue Skier zu vermieten
300 rychlých nových saní / 300 szybkich nowych sanek
300 fast modern sledges / 300 neue und schnelle Schlitten

Janské Lázně ........................................................... 8:00 - 17:00
dolní stanice kabinkové lanovky / bottom station of cable car

Janské Lázně - Formánky ........................ 8:30 - 16:00
Janské Lázně - Černá hora ...................... 9:00 - 16:30

Oficiální Test centrum

Oficjalne Centrum Testowe / Official Test
centre / Offizielles Testzentrum

horní stanice kabinkové lanovky / the upper station of cable car

Pec pod Sněžkou - Javor ......................... 8:00 - 17:00
spodní stanice vleku / lower station of the lift

Černý Důl - Family Express .................. 8:30 - 16:30
u parkoviště areálu / at the parking area

Velká Úpa - Portášky ................................... 8:00 - 17:00
budova u autobusové zastávky / the building at the bus stop

Janské Lázně / Pec pod Sněžkou / Velká Úpa
+420 733 737 840

live@skiresort.cz
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Dej lyže do servisu a testuj
nové modely zdarma
Nejlepší servis v regionu
Najlepszy serwis w regionie / The best
ski service in the region / Der beste
Skiservice in der Region

Oddaj narty do serwisu i bezpłatnie testuj
nowe modele / Have your skis serviced and
test brand-new skis for free / Testen Sie
neue Skier gratis, während Sie warten

Nejmodernější stroje Wintersteiger

Discovery S / Najnowocześniejsze
urządzenia Wintersteiger Discovery S /
The most advanced machines Wintersteiger Discovery S / Die modernsten
Maschinen Wintersteiger Discovery S

Janské Lázně ........................................................... 8:00 - 17:00
dolní stanice kabinkové lanovky / bottom station of cable car

Velká Úpa - Portášky ...................................... 8:00 - 17:00
budova u autobusové zastávky / the building at the bus stop

ford.cz
Ilustrativní vyobrazení. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném režimu:
6,4–4,2 l / 100 km a 145–110 g/km.

Až se hory

zazelenají
Aż góry będą zielone / When spring
arrives / Wenn die Berge grün werden
Koloběžky / Hulajnogi / Scooters / Roller
Elektrokola / Rowery elektryczne
/ E-bikes / E-Bikes
Pěší turistika s výhledy / Turystyka piesza
z pięknymi widokami / Hiking and vistas
/ Bergwandern und Aussichten
Dětský park Kabinka / Park Dziecięcy
Kabinka / Children‘s Park Kabinka
Kinderpark Kabinka
Herní krajina Pecka
Kraina Zabawy Pecka / Adventure Land Pecka
Abenteuerland Pecka

Výsostná letní dovolená n. m.

Letni urlop na wysokim poziomie n p. m.
Exquisite summer holiday in the mountains
Eich herrlicher Sommerurlaub in den
Bergen

Elektrokola

Herní krajina Pecka

Posuňte svůj horizont
dál, ještě dál

Vstup na vlastní
dobrodružství

Panoramatické cyklovýlety
na špičkových kolech z půjčovny
SkiResort Live. / Panoramiczne wycieczki
rowerowe na najnowocześniejszych rowerach elektrycznych
SkiResort Live / Panoramic cycling tours on top notch e-bikes
SkiResort Live / Panoramareiche Radtouren mit erstklassigen
E-Bikes aus SkiResort Live

Unikátní dětské hřiště ve Velké Úpě a na
www.pec-ka.cz / Wyjątkowy plac zabaw w Velké
Úpě a na www.pec-ka.cz / Unique playground
for children in Velká Úpa and at www.pec-ka.cz
Einzigartiger Kinderspielplatz in Velká Úpa und
auf www.pec-ka.cz

Dětský park Kabinka

Koloběžky

Hory hrou

Krkonoše levou zadní

Zážitkové hřiště na vrcholu Černé hory.
Plac zabaw pełen przygód na szczycie Černé hory
Children´s park on the top of Černá hora
Kinderpark auf dem Gipfel von Černá hora

Více než 60 km sjezdových tras pro koloběžky
z půjčovny SkiResort Live / Ponad 60 km tras
zjazdowych dla hulajnóg z wypożyczalni SkiResort
Live / More than 60 km of scooter trails with
scooters from SkiResort Live rental / Mehr als
60 km von Rollerstrecken mit Rollern aus dem
Skiresort Live Verleih
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IC Janské Lázně
Informace o ubytování
+420 499 875 186

info@janskelazne.cz

www.janskelazne.cz
IC Turista, Pec pod Sněžkou: +420 499 736 280, www.turistapec.cz
IC Veselý výlet, Pec pod Sněžkou: +420 499 736 130, www.veselyvylet.cz
IC Černý Důl: +420 499 429 618, www.cernydul.cz
IC Rýchorka, Svoboda na Úpou: +420 499 692 953, www.svobodanadupou.eu

Partneři SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC

HORSKÁ SLUŽBA / MOUNTAIN RESCUE SERVICE

+420 1210

NA LYŽÍCH BEZPEČNĚ
Δ Než vjedete na sjezdovou trať, rozhlédněte se nahoru a dolů,
ať neohrozíte sebe ani ostatní.
Δ Respektujte značení a nejezděte mimo sjezdové tratě.
Δ Dodržujte Návštěvní řád KRNAP.
Δ Nevstupujte a nevjíždějte na sjezdové tratě po 16:15, probíhá
strojová úprava sjezdových tratí.
Δ Při své jízdě berte ohled na začínající lyžaře a děti.
Δ Doporučujeme používat lyžařské helmy.
Δ Provoz na sjezdovkách se řídí 10 pravidly FIS.
Δ V případě úrazu volejte Horskou službu ČR +420 1210.

SAFETY FIRST
Δ Before entering the piste, look around you so as not to endanger
yourself and other skiers.
Δ Respect the sings and do not ski off-piste.
Δ Follow the Rules of Conduct of KRNAP (the Giant Mts.
National Park).
Δ Do not use or enter the slopes after 4.15 p.m. (16,15), machine
grooming is in progress.
Δ When skiing, please take into account beginners and children.
Δ The use of protective gear and helmet is strongly recommended.
Δ The conduct on the slopes is governed by the FIS Skiing Rules.
Δ In case of an injury call the Mountain Rescue Czech Republic
- telephone 1210.

skiresort@skiresort.cz

+420 840 888 229

www.skiresort.cz

