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„Life is LIVE“

Jsme SkiResort Live.

KDO JSME?

V zimě provozujeme moderní lyžařskou školu, půjčovnu, servis a test 

centrum prvotřídního lyžařského vybavení Salomon a Atomic.  

V létě půjčujeme koloběžky Crussis a špičková horská elektrokola 

Scott. Na vrcholu Černé hory jsme otevřeli nejvýše položenou lezeckou 

stěnu v ČR. Celoročně můžete navštívit náš sportovní obchod v budově 

dolní stanice kabinkové lanovky v Janských Lázních. 

Také se zabýváme organizací firemních akcí a skupinových programů. 

Naším působištěm je největší lyžařský resort v Česku 
- SkiResort ČERNÁ HORA – PEC. 

FIREMNÍ A ZÁŽITKOVÉ AKCE
Atraktivní program na míru 

Kompletní zázemí včetně ubytování, cateringu, skipasů, jízdenek a 

sportovního vybavení

Programy na dopoledne, celý den, či několik dní

Důraz na budování teamu a efektivní komunikaci

Aplikace problem solvingových aktivit

Posílení motivace zaměstnanců a orientace na cíl 



Užijte si 8 km dlouhý sjezd z Černé hory jako doplněk Vaší firemní akce

Sjezd na terénních koloběžkách spojte s grilováním na Černé hoře, nebo s návštěvou Hospůd-
ky na Formánkách s dětským hřištěm, obří trampolínou, kuželkami a minigolfovým hřištěm

Koloběžky mohou zpestřit i další firemní programy, například „Sněžka Tour“.

Nabízíme 5 sjezdových tras 

HORSKÉ KOLOBĚŽKY
ADRENALIN, ZÁBAVA A VÝHLEDY



ŠPIČKOVÁ HORSKÁ ELEKTROKOLA
Přejeďte za odpoledne šest hřebenů, nebo si prohlédněte Sněžku z pěti úhlů

Nová špičková horská elektrokola Scott, vybavená teleskopickou sedlovkou, motorem Bosch 
a širokými pneumatikami pro maximálně pohodlnou jízdu.

Vyrazte za nejkrásnějšími výhledy Krkonoš, nebo do 
horských minipivovarů

OBJEVUJ NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA KRKONOŠ BEZ NÁMAHY



Ponořte se do strategické hry, vžijte se do role horských záchranářů a vyrazte za dobrodruž-
stvím do nespoutané krkonošské přírody

Probuďte své dřímající schopnosti, naučte se zvládat stresové situace a posilte týmového ducha

Určeno pro firemní programy, zájmové skupiny, sportovní oddíly 

SNĚŽKA TOUR 
& ČERNÁ HORA TOUR

NETRADIČNÍ ZDOLÁNÍ NEJVYŠŠÍCH HOR



Zorientujte se v terénu, rozhodněte o prioritách a postupujte podle klíčových bodů a souřadnic 

Orientační hra v prostředí hřebenových partií východních Krkonoš pro dvoučlenné hlídky i 
týmy doprovázené průvodci 

Určeno pro firemní program, který spojuje sportovní výkon, turistiku, závodní atmosféru a 
orientaci v terénu. Je možné absolvovat pěšky, nebo na elektrokole.

ORIENTAČNÍ HRA & GEOCACHING
NAJDEŠ CÍL A NEZTRATÍŠ SE?



Nechte se uvést do základů lezeckých technik prožitkovou formou 

Nejvýše položená profilovaná lezecká stěna v ČR, s plochou 160 m2  a více než 40 lezeckými 
cestami

Pod dohledem zkušených instruktorů můžete vyzkoušet disciplíny:
Lezení s postupovým jištěním
Bouldering – lezení do výšky 3 metry bez jištění 
Drytooling – lezení s cepíny
V zimě ledolezení
Slacklining – moderní provazochodectví

LEZECKÁ STĚNA ČERNÁ HORA
POSUŇTE SVÉ LIMITY



Monkey Park v Peci pod Sněžkou

25 dřevěných překážek a dva dlouhé přejezdy 
nad přehradou v Bukovém údolí

Zpestřete si teambuildingové programy o simulaci 
záchrany na laně a transport zraněného

LANOVÝ PARK
ADRENALIN V KORUNÁCH KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU



SPORTOVNÍ 
LUKOSTŘELBA

Zvládněte náročnou horskou túru, anebo si užijte 
příjemnou procházku v Podkrkonoší s průvodcem

Zapojte 90 % všech svalů v těle a spalujte více 
energie, než při běžné chůzi  

Vyzkoušejte jeden z nejzdravějších sportů

NORDIC WALKING

Soustřeďte se a vystřelte na terč, který může 
být vzdálený desítky metrů. 

Vyzkoušejte si sportovní odvětví, jehož tradice
je stará desítky tisíc let

Aktivitou, která cílí na umění soustředění, 
je možné zpestřit teambuildingové programy



BUMPER BALLS 
BĚHÁŠ, NARÁŽÍŠ, STŘÍLÍŠ A VYHRÁVÁŠ! 

Zahrajte si netradiční fotbalový zápas, nebo 
zábavné demoliční derby v nafukovacích bo-
dyzorgingových koulích o průměru 1 metr. 

ZÁŽITKOVÁ PRVNÍ 
POMOC
PROBUĎ V SOBĚ HRDINU

Program s velmi realistickou simulací zranění, 
se kterými se můžete v horách setkat. 

Aktivita vedená profesionálním záchranářem 
Horské služby.

Samostatný program s odborným výkladem a 
závěrečným hodnocením, nebo doplňková ak-
tivita k „Sněžka Tour“ a „Černá hora Tour“.



Vyzkoušejte si atmosféru profesionálních závodů ve sjezdových i běžeckých disciplínách

Měření profesionální časomírou TAG Heuer s okamžitým zpracováním výsledků

Uzavřeme pro Vás sjezdovku a zajistíme trénink i stavbu tratě

Zlepšete své lyžařské schopnosti na tréninkovém kempu pod vedením zkušených trenérů 
alpského lyžování 

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
V KŮŽI ZÁVODNÍKA



Vyzkoušejte nejstarší sáňkařskou cestu v ČR z Černé hory do Janských Lázní 

Na start sáňkařské cesty Vás vyveze jediná osmimístná kabinková lanovka v ČR 

Sjezd na saních z okolních hřebenů do Pece pod Sněžkou

Večerní sáňkování s průvodcem za svitu měsíce, hvězd a čelových lamp

SÁŇKY
NEFALŠOVANÁ DĚTSKÁ RADOST V KAŽDÉM VĚKU



SNĚŽNICE, SKIALPY 
& ZÁKLADY LAVINOVÉHO 
VYHLEDÁVÁNÍ

ZIMNÍ TEAMOVÁ EXPEDICE

Procházky na sněžnicích a skialpových lyžích 
po zasněžených hřebenech

Doprovod průvodce

Základy lavinového vyhledávání a strategie 
profesionální záchranné akce



JEN JEDNA JÍZDA NIKDY NESTAČÍ

Nasedněte do velké nafukovací duše a pusťte se dolů sněhovým tobogánem

Na kopec nešlapete, ale vyvezete se pohodlně na pojízdném koberci

SNOWTUBING



Organizace sportovního nebo zábavného programu 
na vynikající úrovni není naší jedinou předností. 

ZÁZEMÍ NA NEJLEPŠÍ ÚROVNI

NECHTE SE HÝČKAT

Zajistíme ubytování, stravování 
v kvalitních restauracích, well- 
ness, tenisovou halu a konfe-
renční prostory.

Občerstvení v Bistru & Restau- 
raci Na lanovce ve výšce 1260 
metrů n.m. v budově horní sta-
nice kabinkové lanovky na Čer-
né hoře

Zázemí klidné Hospůdky na 
Formánkách s novým 9-jam-
kovým minigolfovým hřištěm, 
ruskými kuželkami, velkým 
dětským hřištěm a obří tram-
polínou. 

Organizace sportovního nebo zábavného programu 
na vynikající úrovni není naší jedinou předností. 

ZÁZEMÍ NA NEJLEPŠÍ ÚROVNI

NECHTE SE HÝČKAT

Zajistíme ubytování, stravování
v kvalitních restauracích, well-
ness, tenisovou halu a konfe-
renční prostory.

Občerstvení v Bistru & Restau-
raci Na lanovce ve výšce 1260 
metrů n.m. v budově horní sta-
nice kabinkové lanovky na Čer-
né hoře

Zázemí klidné Hospůdky na 
Formánkách s novým 9-jam-
kovým minigolfovým hřištěm, 
ruskými kuželkami, velkým 
dětským hřištěm a obří tram-
polínou. 



TEST CENTRUM A ŠPIČKOVÉ PŮJČOVNY
ČAS VYZKOUŠET TO NEJLEPŠÍ

Jen ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC můžete otestovat nejnovější lyže značek Salomon 
a Atomic ještě než si je koupíte. Lyže stejných značek pak najdete i v našich půjčovnách.



44 km sjezdovek 
na 1 skipas

46 lanovek, vleků 
a pojízdných koberců

22 roleb 

210 sněžných děl a tyčí

6 LIVE parků pro výuku lyžování

150 instruktorů lyžování 
a snowboardingu

2 First Class lyžařské servisy 
vybavené strojem Wintersteiger
Discovery S

5 půjčoven 

1 000 párů lyží

200 terénních koloběžek

300 saní



R E F E R E N C E



SPORTOVNÍ & VZDĚLÁVACÍ AGENTURA

www.skiresort.cz

SkiResort Live s.r.o., Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně

Tel. 777 801 050 / 723 371 315 / 734 621 271
live@skiresort.cz


