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Cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý zimní katalog.

Zima je oblíbené roční období pro mnohé z nás. Sníh, led, hory, mráz a vše co k tomu patří, láká nejen 
děti, ale i mladé, nebo spíš dříve narozené, vyzkoušet si cokoliv. Takže milovníci zimních sportů si urči-
tě přijdou na své, protože jsme připravili komplexní zpracování lyžařských středisek Čech i Slovenska.
Pro lepší orientaci najdete Čechy a Slovensko rozdělené po jednotlivých pohořích.

Jako bonus jsme pro vás zpracovali výběr z těch nejznámějších, největších nebo nejdostupnějších
rakouských lyžařských středisek, která jsou rozdělena na základě spolkových zemí.

Z našeho katalogu si každý vybere co potřebuje. Ať jste lyžař začátečník, či svižně sjíždíte sjezdovky. 
Myslíme i na ty nejmenší lyžaře, proto jsou v katalogu přehledně vypsaná střediska kam si jet zalyžo-
vat s dětmi.  

Nemůžete se rozhodnout kam jet? Zvažujete která lokalita je ta nej...? Stačí si prolistovat náš katalog
a vybrat si středisko, které je vám šité na míru.

Kolektiv Infoglobe vám přeje nádherné prožití tohoto ročního období a už se všichni můžete těšit na
nový letní katalog, ve kterém najdete množství turistických cílů a tipů ve vašem okolí.
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Obsah
1. Beskydy a Javorníky
Beskydy, jímž dominuje Lysá hora (1323 m n. m.) lemují spolu s Javorníky a jejich nejvyšším vrcholem 
Velkým Javorníkem (1071 m n. m.) východní cíp republiky, kde vytvářejí malebnou zalesněnou oblast 
jako stvořenou pro zimní dovolenou. Krom toho se zde rozkládá CHKO Beskydy, které jsou vůbec 
největší chráněnou krajinnou oblastí na našem území. 

2. Chřiby
Přestože Chřiby ležící na jihovýchodě Moravy nepatří svou povahou mezi hory (nejvyšší vrchol Brdo 
je vysoký pouhých 587 metrů), ale mezi vrchoviny, najde se zde i několik lyžařských středisek a pře-
devším v létě je možné se projít po zajímavých naučných stezkách.

3. Jeseníky
Toto moravsko-slezské pohoří tvořené Hrubým a Nízkým Jeseníkem je oblíbenou oblastí pro zimní 
i letní turistiku. Díky skvělým podmínkám pro běžkaře, zde naleznete kvalitní běžecké trasy a ti, kteří 
preferují něco jiného než běžky, si zajisté vyberou některé z mnoha středisek nabízejících možnosti 
sjezdového lyžování a snowboardingu. 

4. Jizerské hory
Nejsevernější pohoří České republiky, jehož nejvyšším vrcholem je v Polsku ležící Wysoka Kopa 
(1126 m), bylo nazvané podle řeky Jizery. Oblast protíná síť běžeckých stop nazvaná Jizerská ma-
gistrála a hory také každoročně hostí známou soutěž v klasickém běhu na lyžích zvanou Jizerská 
padesátka.

5. Kralický Sněžník
Masiv Kralického Sněžníku (1424 m n. m.) se rozkládá na severu republiky na pomezí Čech a Moravy. 
Tato oblast s patnácti vrcholy nad 1000 metrů, kterou tvoří četná chráněná území, je v zimě příjemným 
místem pro sezónní sporty.

6. Krkonoše
Toto nejvyšší české pohoří, jemuž dominuje nejvyšší hora České republiky Sněžka (1602 m n. m.), 
chráněné bájným Krakonošem je zároveň snad nejvýznamnějším centrem zimních sportů, které lze 
provozovat v celé řadě známých a hojně navštěvovaných lyžařských středisek. 

7. Krušné hory
Pohoří, na němž zanechalo stopy desetiletí povrchové těžby hnědého uhlí, se táhne v délce 130 kilo-
metrů podél česko-německé hranice s nejvyšší horou Klínovcem (1244 m n. m.). V oblasti se nachází 
mnohá významná česká města jako Karlovy Vary, Teplice, Litvínov nebo Most. 

8. Lužické hory
Jedno z menších a nižších českých pohoří rozkládající se na severu země má nejvyšší horu Luž 
(793 m n. m.), za nímž následuje několik o něco málo nižších vrcholů, na jejichž svazích se nachází 
mnoho kilometrů sjezdových a běžeckých tratí.

9. Oderské vrchy
Oderské vrchy (nejvyšší hora Fidlův kopec, 680 m n. m.), součást Nízkého Jeseníku, jsou jako celek 
od roku 1994 přírodním parkem, v němž pramení významná evropská řeka Odra. Vrchy jsou protkány 
běžeckými tratěmi, naučnými stezkami a cyklotrasami, které turistům dovolují poznat krásnou přírodu 
této oblasti.

10. Orlické hory
Pohoří, jehož nejvyšší vrchol je Velká Deštná (1115 m n. m.), je zároveň stejnojmennou chráněnou kra-
jinnou oblastí, jíž protékají řeky Metuje a Divoká Orlice. V zimě jsou zde ideální podmínky běžkování 
i sjezdové lyžování a v létě pro cykloturistiku a klasickou pěší turistiku.

11. Středočeský kraj a Vysočina
Oblast s nejvyšší horou Javořicí (837 m n. m.) se rozprostírá v místech, kudy vedla historická zemská 
hranice Čech a Moravy. Je to značně oblíbené místo pro konání různých letních pěších výletů, cyklis-
tických projížděk a v zimě samozřejmě všech druhů lyžařských radovánek.

12. Šumava
Díky své rozsáhlosti a přírodním krásám patří Šumava, která lemuje hranice s Rakouskem a Němec-
kem, k předním turistickým oblastem po všechna roční období. Obzvláště díky přítomnosti mno-
ha  vrcholů, které přesahují tisíc metrů (Velký Javor, Roklan, Plechý atd.), se oblast těší velké oblibě 
lyžařů.
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INFOTIP: Rozhledna Ztracenec (Stratenec)
Dřevěná rozhledna, která leží v 1055 m n. m. byla postavena relativně nedávno, roku 2008. Její hlavní devizou 
je poloha na česko-slovenské hranici na hřebeni Javorníků. Asi nejlépe se k rozhledně dostanete ze sloven-
ské strany z obce Podjavorník, z níž ke stavbě vede žlutá trasa. 

INFOTIP: Beskydská magistrála a Chata Sněžná
Celoročně otevřená chata leží na oblíbené Beskydské magistrále - 32 kilometrů dlouhé, strojově upravované 
běžkařské trati. Z chaty můžete podniknout řadu zajímavých výletů, například do nedalekého Rožnova pod 
Radhoštěm, do přírodních rezervací Salajka, Klíny, Kněhyně - Čertův mlýn nebo Razula. 

Beskydy a Javorníky
DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

1. SKI PARK GRÚŇ – CHATA ARMATURKA
Velký ski park leží v údolí potoka Poledňan v 750 m n. m. Areál parku se nachází 
v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, které nabízejí poměrně dobrý lyžařský terén 
a příznivé podmínky pro lyžování. K dispozici jsou sjezdové tratě všech obtížností 
o délce více než 5 kilometrů.

2. SKI REGION SOLÁŇ – KAROLINKA
Rozsáhlý lyžařský areál, který je tvořen dvěma středisky, se nachází v oblasti Vse-
tínských vrchů v nadmořské výšce 680 – 861 metrů. Tamní lesy jsou proťaty třinácti 
sjezdovkami o celkové délce více než 4 kilometry. Tratě jsou vhodné pro lyžaře 
všech dovedností. Mimo to je v provozu bezplatný ski bus a v okolí lze najít pestrý 
výběr možností ubytování. 

Ski areál Bílá
Středisko má pro návštěvníky přichysta-
nou pestrou paletu možností rekreace. 
Je zde celkem 8 sjezdových tratí modré 
a červené obtížnosti s možností večerní-
ho lyžování, snowpark a čtyři upravené 
běžecké tratě (okolo 80 km). Kromě toho 
areál provozuje lyžařskou školu, ski servis 
a půjčovnu.

www.skibila.cz

Horské středisko 
Javorový vrch
Lyžařské centrum je postaveno v oblasti 
Těšínských Beskyd. Za skvělé viditelnosti 
je odtud možné vidět Tatry i Jeseník, ale 
především si můžete zalyžovat na třech 
sjezdovkách všech obtížností nebo si užít 
desítky kilometrů běžeckých tratí.

www.javorovy-vrch.cz

Lyžařský areál Biocel Zlatník
Tento areál dává návštěvníkům k dispozi-
ci upravované sjezdovky lehké a střední 
obtížnosti, kde si ve středu, pátek a sobo-
tu můžete také vyzkoušet noční lyžování. 
Občerstvit se je možné v místním bufetu 
nebo restauraci Zlatník.

www.skizlatnik.cz

Lyžařský areál 
Solisko Horní Bečva
Leží na svahu stejnojmenného vrchu, 
který je zbrázděn třemi červenými sjez-
dovkami a 6 dlouhými běžeckými tratěmi. 
Areál nabízí navíc lyžařskou školu, ski ser-
vis a občerstvení.

www.solisko.cz

3. SKI CENTRUM KOHÚTKA
Lyžařské centrum leží v 715 - 913 m n. m. a s více než šesti kilometry sjezdovek 
všech obtížností dává milovníkům tohoto sportu značnou plochu pro vyžití. Pro 
běžkaře je potom připravena trať dlouhá 18 kilometrů. Kromě toho mají návštěvníci 
parkování zdarma a o víkendech, svátcích a prázdninách mohou využít bezplatné-
ho ski busu. V provozu je také lyžařská škola.

4. SK SKIALPIN PUSTEVNY
Areál se rozkládá v nadmořské výšce 620 - 1098 metrů na svazích Radhoště, v síd-
le boha Radegasta. Na výběr máte celkem z 6 upravovaných tratí všech obtížnos-
tí o délce 3 kilometry a více než z 50 kilometrů běžeckých tratí pro začátečníky 
a pokročilé. V okolí jsou v provozu také dvě lyžařské školy a rovněž dvě půjčovny 
lyžařského vybavení. 

5. SKI AREÁL U SACHOVY STUDÁNKY
V nadmořské výšce 640 – 750 metrů na vrchu Jeřábkový na vás čeká pět tratí 
modré a červené náročnosti, jejichž kombinovaná délka činí téměř dva kilometry. 
Pro děti je připraven dětský park, funguje zde také lyžařská škola, v okolí je široká 
nabídka ubytování a ski bus zdarma.

Horský hotel Portáš ***
Nový Hrozenkov 244, 756 04 Nový Hrozenkov
Tel.: CZ +420 571 451 106, +420 604 767 827, SK +421 914 175 415
www.hotelportas.cz

přímo u hotelu 2 vlastní upravované sjezdovky, běžkařská hřebenová 
trasa před hotelem a lyžařská škola

GPS: 49°29‘39.303“N, 18°28‘18.415“E
www.ski-msa.cz/zima

4

GPS: 49°23‘39.433“N, 18°15‘2.189“E
www.solansedlo.cz/38-solan

7

GPS: 49°17‘42.709“N, 18°13‘47.506“E
www.kohutka.cz

5

GPS: 49°30‘1.278“N, 18°14‘57.656“E
www.skialpin.cz

5

GPS: 49°25‘3.385“N, 18°20‘22.107“E
www.skisachovka.cz 

3

Ski Svinec
Svinec je malé středisko, kde je k dis-
pozici uměle osvětlená a uměle za-
sněžovaná modrá sjezdovka. Místní 
lyžařský oddíl zabezpečuje individuální, 
skupinovou nebo rodinnou výuku lyžová-
ní a snowboardingu.

www.skisvinec.cz

Lyžařský areál 
TJ Radegast Visalaje 
Areál je skryt v údolí mezi vrcholy Travný 
a Lysou Horou a nabízí největší sjezdovku 
v okolí, na níž vás dopraví půl kilometru 
dlouhý vlek. V nedalekém penzionu Bes-
kydy mohou návštěvníci využít možnosti 
vykoupat se v krytém bazénu.

www.visalaje.cz 

Ski areál 
Armáda Dolní Lomná 
Park je vybaven vleky s dvoukotvou a jed-
nou modrou sjezdovkou, která je pravidel-
ně uměle zasněžována a upravována sněž-
nou rolbou. Areál nabízí také dětský vlek 
a výuku jak lyžování, tak snowboardingu.

www.ski-armada.cz 

Ski areál Lužná 
Středisko je vybaveno dvěma vleky, kte-
ré vás dopraví na celkem čtyři sjezdov-
ky všech obtížností dohromady o délce 
přibližně 2 kilometry. Kromě standartní 
možnosti celoročního ubytování si lze 
pronajmout také chatu.

www.infoglobe.cz

Ski areál Mezivodí
Lyžování je zde možné na třech sjezdov-
kách modré a červené obtížnosti v maleb-
né krajině při soutoku říček Bílá Ostravice 
a Lučovec. Několik vleků TLV doplňuje 
navíc také dětský vlek s krátkou tratí pro 
nejmenší lyžaře. 

www.skimezivodi.cz

Ski areál Mosty 
u Jablunkova 
Areál je vybaven upravovanými a osvětle-
nými sjezdovými tratěmi modré a červené 
obtížnosti. Nechybí ani lyžařská škola, ski 
servis, bobová dráha a především desítky 
kilometrů upravovaných běžeckých tratí. 
Rychlé občerstvení naleznete v místním 
bufetu. 

www.skimosty.cz

Ski areál Razula
V areálu si návštěvníci mohou zalyžo-
vat na upravovaných a zasněžovaných 
modrých a červených sjezdových tratích 
nebo využít půjčovnu lyží a sněžnic (je 
zde možnost výletů s průvodcem) či lekcí 
v lyžařské a snowboardové škole. U kaž-
dé ze sjezdovek navíc naleznete zařízení 
s občerstvením.

www.razula.cz

Ski areál Rusava 
Středisko chlubící se čtvrtstoletí dlouhou 
tradicí naleznete v Hostýnských horách 
nedaleko města Kroměříž. K dispozici 
jsou čtyři vleky s pravidelně upravovaný-
mi sjezdovými tratěmi, které jsou v přípa-
dě potřeby zasněžovány sněžnými děly.

www.rusavaski.cz 

Ski areál Řeka 
Areál je vybavený dvěma sjezdovkami 
pro začátečníky i pokročilé lyžaře s celo-
týdenní možností večerního lyžování.Ve 
středisku si užijí také milovníci carvingu 
a funcarvingu.

www.ski-reka.cz 
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Chřiby
INFOTIP: Slovácké muzeum

Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti je v provozu od roku 1931 a nachází se ve Smetano-
vých sadech v domě, který kdysi patřil střeleckému spolku. V muzeu, jež patří k nejvýznamnějším v České 
republice, si můžete prohlédnout exponáty zaměřené na region Slovácka nebo navštívit některou z náro-
dopisných, archeologických či dějepisných výstav.  Ostatní objekty muzea ukazují například také výtvarné 
umění jihovýchodní Moravy, České republiky jako celku nebo zahraničních autorů.

1. LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO STUPAVA
Velký ski park leží v údolí potoka Poledňan v 750 m n. m. Areál parku se nachází 
v chráněné krajinné oblasti Beskydy, který nabízí poměrně dobrý lyžařský terén 
a příznivé podmínky pro lyžování. K dispozici jsou sjezdové tratě všech obtížností 
o délce více než 5 kilometrů.

1. SKI AREÁL AVALANCHE 
Areál leží mezi obcemi Dolní Moravice a Malá Moráv-
ka. Nabízí lyžování na pěti modrých sjezdovkách do-
hromady dlouhých přes 2 kilometry v blízkosti hotelu 
Avalanche. K areálu patří také snowpark a půjčovna lyží 
se ski servisem. Místní lyžařská škola je orientovaná jak 
pro děti (dětské lano), tak dospělé. V hotelovém kom-
plexu najdete také kluziště s možností půjčení bruslí.

GPS: 49°7‘23.466“N, 17°15‘9.007“E
www.stupava.cz

3

GPS: 49°58‘48.836“N, 17°18‘10.844“E
www.skiareal-avalanche.cz

2 1

INFOTIP: Jesenická magistrála
Nejlepším nástupním místem pro tuto velice oblíbenou běžkařskou trasu je Ramzovské sedlo. Trať o délce 
55 kilometrů prochází mnoha typy krajiny – od hlubokých lesů, přes pusté pláně, po hřebeny s krásnými 
výhledy do krajiny. 

2. LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO BONERA, RAMZOVÁ
Tento velký lyžařský areál s téměř 9 kilometry sjezdovek všech obtížností se nachá-
zí na severozápadním okraji Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 782 - 1351 me-
trů. Dostupné jsou zde mnohakilometrové běžkařské tratě a rovněž je k dispozici 
ubytování a možnosti stravování v podobě restaurace s barem.

3. SPORTOVNÍ AREÁL KASTE PETŘÍKOV, JESENÍKY
Areál, který se rozkládá u městečka Petříkov nedaleko hranic s Polskem, leží v nad-
mořské výšce 740 - 950 metrů. Hlavní atrakcí je pět upravovaných sjezdových tratí 
červené a modré obtížnosti dlouhých přes 4 kilometry. Nedaleko areálu naleznete 
půjčovnu lyžařského a snowboardového vybavení. Součástí služeb je také ski bus, 
občerstvení, ski shop a ubytování.

4. FIGURA SPORT CENTRUM
Se svoji polohou 1300 - 1440 m n. m. jde o nejvýše položené centrum lyžování 
v České republice, které má díky tomu i nejlepší sněhové podmínky. Celkem devět 
pravidelně upravovaných sjezdovek, dohromady dlouhých 4 kilometry, je dostup-
ných pro lyžaře všech zkušeností (modrá, červená a černá obtížnost). Středisko 
provozuje také úschovnu, dětské lyžařské hřiště, lyžařskou školu, desítky kilometrů 
běžeckých tratí nebo snowpark.

5. SKI CENTRUM MALÁ MORÁVKA - KARLOV, JESENÍKY
Rozlehlé lyžařské středisko pyšnící se vysokou návštěvností, leží v 650 - 950 m n. m. 
Naleznete zde 7 vleků a deset sjezdových tratí různé obtížnosti o délce téměř 9 ki-
lometrů. V areálu je postaven také snowpark, půjčovna vybavení nebo ski servis. 
Nedaleko leží Karlova Studánka vhodná k relaxaci po dni plném lyžování.

GPS: 50°11‘29.238“N, 17°4‘8.962“E
www.bonera.cz

GPS: 50°12‘6.574“N, 17°2‘44.203“E 
www.kaste.cz 

GPS: 50°4‘11.956“N, 17°14‘30.617“E
www.figura.cz

GPS: 50°1‘7.586“N, 17°17‘17.963“E
www.ski-malamoravka.cz 
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DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski areál Kouty
Středně velký areál nabízí návštěvníkům 
čtyři sjezdovky (modré a červené nároč-
nosti), na kterých je pravidelně pořádáno 
večerní lyžování, prodejnu a půjčovnu 
potřeb pro lyžování, snowpark, běžecké 
tratě a jako jediný areál v Česku také šes-
tisedačkovou lanovku.

www.kouty.cz 

Ski areál Kopřivná 
pod Pradědem
Malé lyžařské středisko s jednou sjezdo-
vou tratí modré obtížnosti je vybaveno 
moderním lyžařským vlekem, u jehož 
spodního konce se nachází neplacené 
parkoviště. V blízkosti je také možnost 
přenocování v místní chatě a stravování 
v restauraci.

www.koprivna.cz 

Ski areál Lázeňský vrch
Návštěvníci si v tomto areálu mohou za-
lyžovat na třech sjezdovkách pro začá-
tečníky i pokročilé, na něž je dopraví dva 
vleky. Majitelé snowboardů ocení různé 
snowboardové atrakce a rodiče mají mož-
nost nechat své děti hrát si na dětském 
hřišti s dětským vlekem.

www.lazenskyvrch.cz 

Jonas park Ostružná
Oblast je vhodná pro rodiny s dětmi, kte-
ré zde mohou lyžovat na modrých a čer-
vených sjezdovkách vybavených třemi 
vleky. Mimo to areál Ostružná provozuje 
lyžařskou školu a půjčovnu vybavení. 

www.ostruzna.cz 

Lyžařský areál Přemyslov
Malý areál příhodný pro rodinnou do-
volenou je vybaven čtyřmi sjezdovkami 
červené a modré obtížnosti. V rámci are-
álu fungují také dva vleky, jedna lanovka, 
běžecké tratě, ski bus, lyžařská škola, ski 
servis a půjčovna.

www.desna-as.cz

Ski areál Branná
Tento menší ski areál disponuje čtyřmi 
sjezdovkami (modrá a červená obtíž-
nost), dvousedačkovou lanovkou, dvěma 
vleky a dětským provazovým vlekem. 
K tomu je na jedné z tratí možnost večer-
ního lyžování.

www.skibranna.cz

Lyžařský areál 
Červenohorské sedlo
Jedno z nejznámějších středisek sjezdo-
vého lyžování na Moravě má v provozu 
sedm lyžařských vleků se sjezdovkami 
všech obtížností a v neposlední řadě také 
běžecké tratě. Funguje zde mimo jiné i ly-
žařská škola, úschovna, půjčovna a uby-
tovací zařízení.

www.skiklub-su.cz

Jeseníky
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Jeseníky
Ski areál Hlubočky
Pět sjezdových tratí tohoto areálu je upra-
veno na modrou a červenou obtížnost 
s možností večerního lyžování. K dispo-
zici je také dětská sjezdovka a snowbo-
ardový park. Dopravu zajišťují čtyři vleky, 
z nichž jsou dva dětské.

www.skiarealhlubocky.cz

Lyžařský areál 
Zlaté Hory – Příčná 
Hlavní sjezdovka lyžařského areálu je 
modré obtížnosti a je tak vhodná pro 
nenáročné lyžaře, které nahoru vynese 
čtyřsedačková lanová dráha. Návštěvní-
ci navíc mohou využít nabídky půjčovny 
ski vybavení a místního občerstvení. 
Sjezdovka je pravidelně upravována 
a zasněžována.

www.skipricna.cz

Ski areál Klepáčov
Klepáčov tvoří čtyři sjezdovky modré 
a červené náročnosti s třemi standartními 
vleky a jedním lanovým. Běžkaři si mohou 
vybrat z dlouhé řady stop. V okolí je k dis-
pozici několik ubytovacích zařízení. 

www.klepacov.cz

Ski Annaberg
Středně velký ski areál nabízí pět běžec-
kých tras a tři sjezdové tratě vhodné pro 
rodiny s dětmi (červená a modrá obtíž-
nost), kde mohou vyzkoušet také večer-
ní lyžování. K dispozici jsou také služby 
lyžařské školy a půjčovny lyží.

www.annaberg.cz

Ski areál Šindelná
Šindelná je vybavena třemi vleky, které 
vás dopraví na sjezdovky červené a mod-
ré obtížnosti, které jsou v případě nutnosti 
uměle zasněžovány. V nabídce areálu je 
také večerní lyžování, lyžařská škola, půj-
čovna lyžařského vybavení a nedaleko 
leží celoroční ubytovací zařízení.

www.skiprosport.cz

Skipark Filipovice
Skipark, který má vhodné podmínky jak 
pro individuální, tak pro rodinné lyžování, 
je vybaven čtyřmi sjezdovkami (červená 
a modrá obtížnost) s čtyřmi vleky. K dal-
ším službám se řadí snowpark, půjčovna 
a servis lyží, bezplatné parkování, snowtu-
bing a také večerní lyžování.

www.skipark-filipovice.cz

Ski Slatina
Tento malý areál, který je součástí mik-
roregionu Bílovecko, nabízí jednu sjez-
dovku. Ta je ale rozčleněna na všechny 
tři klasické obtížnostní stupně – modrý, 
červený a černý. V areálu naleznete také 
lyžařskou školu, půjčovnu lyží nebo bez-
platné parkování.

www.skislatina.cz

Hotelový komplex AVALANCHE
Dolní Moravice, 795 01 Rýmařov
tel.:  +420 554 254 099 

+420 777 742 409
www.avalanche-hotel.cz 

bowling, minigolf, tenis

HOTEL SONÁTA **
Zámecká 302, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel.:  +420 553 784 260, +420 731 653 468
www.hotelsonata.cz

Ski areál Avalanche

Ski Slatina
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Výroba a provoz webových stránek a aplikací
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Jizerské hory
INFOTIP: Rozhledna Královka s chatou

Rozhledna stojící přibližně 1 km severovýchodně od Bedřichova na nejvyšším bodě Maxovského hřbetu, byla 
postavena už v roce 1887. Tehdy však byla pouze dřevěná a stála u ní i dřevěná hospůdka. Po tom, co v roce 
1906 rozhlednu strhla vichřice, byla postavena nová, kamenná stavba, která se dochovala dodnes a nabízí 
skvělý výhled do okolního kraje. Dostat se k ní můžete po turistických stezkách z Bedřichova nebo Janova 
nad Nisou. Pokud se rozhodnete jet autem, můžete zaparkovat přímo u chaty Královka, jež bezprostředně 
s rozhlednou sousedí. Výjezd je možný pouze na povolení.

INFOTIP: Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka
Nachází se v dělostřelecké tvrzi Hůrka, která byla zpřístupněna veřejnosti teprve v roce 2008. V tvrzi lze 
spatřit původní pancéřová vrata, muniční sklad nebo kasárna. K unikátům stavby patří funkční šikmý výtah 
pro přepravu vagónků s municí nebo lokomotiva s 19 vagóny úzkorozchodné pevnostní železnice. K Hůrce 
se lze snadno dostat z přilehlé obce Králíky.

1. SKI AREÁL SEVERÁK
Areál se rozprostírá ve výšce 730 - 795 m n. m., kde na vás čeká patnáct sjezdovek, 
na nichž si dobře zalyžují i rodiny s dětmi. Tratě, které jsou lehké a střední obtížnosti, 
jsou dohromady dlouhé necelých pět kilometrů. Středisko nabízí také služby lyžař-
ské školy, půjčovny a servisu lyžařského vybavení nebo dětského koutku. Pro děti 
je pořádán také lyžařský tábor soustředěný na lyžování a jízdu na snowboardu.

1. DOLNÍ MORAVA RELAX & SPORT RESORT
Jeden z největších areálů v Kralickém Sněžníku ležící ve výšce 740 - 1140 m n. m. Pro 
návštěvníky je připraveno okolo sedmi kilometrů sjezdových tratí všech obtížnostních 
stupňů, jejichž šířka dosahuje 50 metrů. K tomu je potřeba připočíst i přibližně 20 
kilometrů tras pro běžkaře. Kromě toho velkým lákadlem je osvětlená sáňkařská drá-
ha nebo celoroční bobová dráha. K areálu patří také dětský lyžařský park, možnost 
snowboardingu, půjčovna lyží, ski servis nebo samoobslužná restaurace.

2. SKI AREÁL KRALIČÁK
Kraličák (600 - 1000 m n. m.) je vybaven deseti sjezdovkami všech obtížností, které 
dosahují délky přes sedm kilometrů. Milovníci běžkování se odtud mohou napojit 
na 150 kilometrovou Jesenickou magistrálu. Mimo jiné je zde také snowpark, lyžař-
ská škola, ski servis a půjčovna lyžařského vybavení. Občerstvení mohou návštěv-
níci využít například u venkovního baru nebo v místní Hospůdce U Vleku, kde se 
podávají klasická menu.

2. SKI AREÁL TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
Tanvaldský Špičák, nejvýše položený lyžařský areál v Jizerských horách (542 - 
812 m n. m.), je vhodný pro lyžaře všech kategorií (včetně dětí), kteří si mohou 
zalyžovat na 6,6 kilometrech sjezdovek. Mezi dalšími službami, které areál nabízí, 
je půjčovna a servis lyžařského vybavení a lyžařská škola. V okolí se nachází množ-
ství ubytovacích zařízení.

3. SKI AREÁL JEŠTĚD
Ještědský areál, který je postaven nedaleko Liberce, se nachází ve výšce 540 - 
1000 m n. m. Široká škála výběru tratí umožňuje lyžování pro lyžaře všech kategorií 
i věků. Celková délka sjezdovek je přes 9 kilometrů a kromě jiného zde naleznete 
snowpark, půjčovnu, školu lyžování i snowboardu, dětský koutek, ski servis či sou-
těže o skipasy.

4. SKI AREÁL BEDŘICHOV
Bedřichov (710 - 802 m n. m.) je středisko určené hlavně pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Osm z devíti širokých tratí (délka přibližně 5,5 kilometrů) má modrou ob-
tížnost, přičemž devátá je červená. Při středisku, jehož dodatečné služby rozšiřuje 
lyžařská škola, půjčovna a servis, je položeno také bezplatné parkoviště.

5. REJDICE SPORT AREÁL
Areál (850 m n. m.) vyzdvihující své aktivní podílení se na rozvoji snowboardingu, 
nabízí pro návštěvníky necelé dva kilometry sjezdovek, které jsou široké přes 200 
metrů a obtížností se pohybují od modré po červenou. Extra Park zaměřený na 
snowboarding obsahuje 20 překážek. Mimo jiné je k dispozici také snowboard-
crossová trať, lyžařská škola, půjčovna nebo Rejdický Pub.

GPS: 50°46‘39.853“N, 15°11‘20.756“E
www.infoglobe.cz 

GPS: 50°9‘14.194“N, 16°48‘45.831“E
www.dolnimorava.cz 

GPS: 50°9‘55.224“N, 16°53‘35.678“E
www.skikralicak.cz 

GPS: 50°45‘35.989“N, 15°16‘53.069“E
www.infoglobe.cz

GPS: 50°44‘4.031“N, 14°59‘51.291“E
www.skijested.cz/zima/cz

GPS: 50°47‘17.923“N, 15°8‘46.194“E
www.infoglobe.cz 

GPS: 50°44‘2.580“N, 15°21‘38.963“E
www.rejdice.cz
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DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski Lucifer Josefův Důl 
v Jizerských horách
Tento menší ski areál, který je vhodný pro 
rodiny s dětmi, nabízí celkem tři upravova-
né a zasněžované sjezdovky se třemi vleky. 
Mimo to v okolí naleznete tři ubytovací zaří-
zení, půjčovnu lyží nebo lyžařskou školu.

www.skilucifer.cz

Ski areál U Čápa, Příchovice
Areál U Čápa ocení hlavně začínající ly-
žaři, kteří si mohou zalyžovat na čtyřech 
sjezdovkách, a snowboardisté. Středisko 
je vybaveno třemi vleky, lyžařskou školou 
zahrnující také výuku na snowboardu 
a v nabídce nechybí ani večerní lyžování.

www.infoglobe.cz

Ski areál Zásada
Ve ski areálu disponujícím dvěma sjezdo-
vými tratěmi, jež jsou denně upravovány, 
si mohou zalyžovat kromě klasických ly-
žařů také rodiny s dětmi. Mezi další služ-
by se řadí večerní lyžování, lyžařská ško-
la, půjčovna ski vybavení nebo možnost 
stravování v místní restauraci.

www.skizasada.cz 

Penzion Alberto
Karlov 360, 468 44 Josefův Důl
Tel.: +420 483 381 476, +420 725 324 073
www.naspenzion.cz

Ski areál Severák

Kralický Sněžník
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3. AREÁL VĚTRNÝ VRCH DOLNÍ MORAVA
Rodinný areál nacházející se v nadmořské výšce 670 - 810 metrů disponuje dvěma sjez-
dovými tratěmi modré obtížnosti, jež jsou dlouhé okolo dvou kilometrů. Samozřejmostí je 
půjčovna lyžařských potřeb a vybavení nebo lyžařská škola. Na své si zde přijdou také 
vlastníci snowboardu, pro něž je zde připraven park a snowtubing. V areálu se pravidelně 
pořádají Freestyle disciplíny jako freeski nebo snowboardové závody atd.

4. SKI KUNČICE
Rozlehlý areál (650 - 850 m n. m.) je vybaven 7 červenými a modrými sjezdovkami, je-
jichž délka je přibližně 5 kilometrů. K dalším službám patří lyžařská a snowboardová 
škola a půjčovna vybavení na oba druhy sportů. Návštěvníci mohou najít ubytování 
ve velkém množství zařízení, které se nachází v okolí. V nedalekém Starém Městě 
pod Sněžníkem lze využít další možnosti zábavy jako bowling, kino, muzeum apod.

GPS: 50°7‘51.456“N, 16°47‘49.596“E
www.arealvetrnyvrch.cz 

GPS: 50°11‘7.664“N, 16°56‘30.333“E
www.skikuncice.cz 

2

3

Kralický Sněžník

INFOTIP: Krkonošské muzeum v Jilemnici - Správa KRNAP
Muzeum nabízí turistům, mimo řady dalších zajímavostí, rozsáhlou expozici „Bílá stopa“, 
zachycující vývoj českého lyžování od zavedení lyží do Čech až do roku 1938. Stovky expo-
nátů výmluvně dokládají rychlý vzestup našeho bílého sportu na světovou úroveň. Nechybí 
ani audiovizuální doplňky a rámcový pohled do vývoje světového lyžování. V Jilemnici do-
dnes funguje nejstarší lyžařský spolek - Český krkonošský spolek SKI. Na lyžařskou expo-
zici navazují zámecké interiéry Jana hraběte Harracha, který do Jilemnice nechal přivézt 
první lyže a zapříčinil tak obrovský boom našeho nejoblíbenějšího zimního sportu.

www.kmjilemnice.cz

1. SKIAREÁL HERLÍKOVICE & BUBÁKOV
Velký ski areál vhodný pro rodiny s dětmi se rozkládá ve výšce 540 - 1019 m n. 
m. Jeho více než 12 kilometrů sjezdových tratí všech obtížností a přibližně 18 ki-
lometrů běžeckých tratí je doplněno o měřenou slalomovou dráhu, dětský park, 
snowtubing, lyžařskou školu, ski bus, půjčovnu lyží a snowboardů nebo ski servis. 
Ubytování nabízí v okolí několik hotelů a penzionů.

2. SKI AREÁL HORNÍ DOMKY
Tento areál ležící v 657 – 1315 m n. m. se řadí mezi nejlepší lyžařská střediska, na která 
můžete v ČR narazit. Modré, červené a černé sjezdovky dosahující délky více než 14 
kilometrů a šířky až 100 metrů potěší každého lyžaře. Navíc zde nechybí ani snowpark 
s různými překážkami. Doplňkové služby pak představuje například ski bus, půjčovna 
lyžařského vybavení, ski servis, rychlé občerstvení, lyžařská škola nebo restaurace.

GPS: 50°39‘32.191“N, 15°35‘48.923“E
www.snowhill.cz/herlikovice

GPS: 50°44‘15.684“N, 15°28‘45.461“E
www.infoglobe.cz
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Krkonoše
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Krkonoše
3.  SKI AREÁL PEC POD SNĚŽKOU 

(SKIRESORT ČERNÁ HORA - PEC)
Lyžařský areál patří k nově vzniklému SkiResort Černá Hora – Pec, který vznikl 
sloučením šesti menších středisek. Areál se rozkládá v 830 - 1215 m n. m. a chlubí 
se více než 11 kilometry sjezdovek všech obtížností, 17 kilometry běžeckých tratí, 
snowparkem, lyžařskou školou, ski busem, půjčovnou ski vybavení, restauracemi 
nebo speciálními slevami pro rodiny s dětmi. V samotné Peci pod Sněžkou jsou 
rozsáhlé možnosti ubytování. 

4.  LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO JANSKÉ LÁZNĚ 
(SKIRESORT ČERNÁ HORA - PEC)

Středisko, jež se nachází v nadmořské výšce 600 - 1260 metrů, nabízí kromě při-
bližně 20 kilometrů sjezdovek všech stupňů obtížnosti také okolo 60 kilometrů bě-
žeckých tratí. K zajímavostem patří místní sáňkařská cesta, u jejíž dolní stanice je 
možné si sáně vypůjčit. Resort mimo to provozuje také ski bus, restaurace a v Jan-
ských Lázních je pak pro návštěvníky připraven široký výběr ubytování.

5.  AREÁL SVATÝ PETR
Středisko Svatý Petr nabízí v 715 - 1310 m n. m. podmínky jak pro sjezdové lyžování 
(přibližně 12 kilometrů tratí všech obtížností), tak pro běžky. V areálu, kde se pra-
videlně konají i různé sportovní akce, naleznete také lyžařskou a snowboardovou 
školu, bowling, bazény, sáňkařskou dráhu nebo ski bus.

GPS: 50°41‘17.257“N, 15°43‘43.521“E
www.skipec.com 

GPS: 50°37‘50.638“N, 15°46‘15.766“E
www.janskelazne.cz/cz/

GPS: 50°43‘13.548“N, 15°36‘48.816“E
www.skiareal.cz
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DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Family Ski Park Bret 
– Žacléř Prkenný Důl 
Malý rodinný areál se sjezdovkami pro za-
čínající a mírně pokročilé lyžaře (modrá 
a červená obtížnost) má k dispozici jednu 
lanovku a jeden vlek. K ostatním službám 
se řadí ski škola, půjčovna lyžařského vy-
bavení a snowtubing.

www.bretcz.cz

Lyžařské středisko Arrakis, 
Žacléř - Prkenný Důl
Lyžařské centrum má pro návštěvní-
ky připraveny upravované sjezdové 
tratě všech druhů obtížnosti, na něž 
je doprava zajišťována pomocí dvou 
hlavních vleků. Středisko nabízí také 
restauraci a skibar, jež jsou vzdálené 
pouhých několik desítek metrů od do-
jezdu sjezdovek.

www.skizacler.com 

Lyžařský areál Janova Hora
Janova Hora je vybavena dvěma upra-
vovanými sjezdovkami červené a modré 
obtížnosti, na kterých je možné využít ve-
černího lyžování, a dvěma vleky. V areálu 
nechybí ani bobová dráha, bezplatný ski 
bus, dětská lyžařská škola nebo dětské 
lyžařské kempy.

www.janova-hora.cz

Lyžařský areál Aldrov
Menší ski středisko se čtyřmi zasněžova-
nými tratěmi všech obtížností je vybaveno 
dvěma vleky a jednou lanovkou. Využít 
zde lze také snowparku, ski servisu, ski 
taxi a večerního lyžování.

www.skialdrov.cz 

Lyžařský areál Velká Úpa 
(SkiResort ČERNÁ HORA 
- PEC)
Areál nabízí snowpark, jednu červenou 
a jednu modrou sjezdovku, tři vleky a jed-
nu lanovku a množství upravovaných 
běžeckých tras. U dojezdu naleznete 
občerstvení, ubytování, půjčovnu a servis 
lyžařského vybavení.

www.skiport.cz

Ski areál Amálka
Amálka je se svojí jednou sjezdovkou 
červené obtížnosti jedním z menších 
ski středisek v Krkonoších. Dopravu na 
trať zajišťuje jeden vlek. Mimo to je zde 
nabízena možnost organizovat závody 
a zkusit si večerní lyžování. Ve středisku 
se nachází také lyžařská škola a půj-
čovna lyží.

www.infoglobe.cz

Lyžařský areál Benecko
V areálu s množstvím sjezdovek a vleků 
je také možnost zajezdit si ve snowparku, 
snowtubovat nebo se zapsat do lyžařské 
školy. Každá sezóna je v areálu zakonče-
na Snow Splashem - dnem plným zábavy, 
soutěží a hudby.

www.benecko.info

Ski resort Černá hora 
– Černý důl (SkiResort 
ČERNÁ HORA - PEC)
Velké středisko nabízí lyžařům všech vě-
kových kategorií množství upravovaných 
sjezdovek všech stupňů obtížnosti a ně-
kolik běžeckých tratí. Zabavit se lze také 
na místní sáňkařské cestě nebo při večer-
ním lyžování. Areál provozuje ski bus.

www.cerna-hora.cz/zima

Skiareál Čertova hora 
- Harrachov
Čertova hora se pyšní dvěma čtyř sedač-
kovými lanovkami, řadou dlouhých sjezdo-
vých tratí různé obtížnosti s umělým zasně-
žováním, čímž je vhodná také pro rodiny 
s dětmi, a množstvím běžeckých tratí.

www.infoglobe.cz

Sportovní areál Harrachov
V Harrachově na vás čeká pět zasněžova-
ných sjezdovek všech obtížností, na něž 
vás dopraví jak lanové dráhy, tak klasic-
ké lyžařské vleky. V areálu se pravidelně 
konají různé sportovní akce a k dispozici 
jsou také skokanské můstky.

www.skiareal.com

Areál Horní Mísečky 
– Medvědín
V tomto středisku si přijdou na své nejen po-
kročilí lyžaři, kteří mají k dispozici červenou 
a černou trať, ale také začátečníci a rodiny 
s dětmi. Pro snowboardisty je připraven 
snowpark s vlastním vlekem a z areálu se 
lze napojit na několik běžeckých tras.

www.skiareal.cz/medvedin.aspx

Skiareál Kamenec
Poměrně nový areál má kromě běžec-
kých tratí také jednu upravovanou sjez-
dovku rozdělenou na modrý a červený 
úsek. Na trať se lze dostat pomocí vleku. 
Ve středisku si zalyžují nicméně i majitelé 
snowboardu, pro něž je připravena dráha 
s překážkami a skoky.

www.skikamenec.cz1.cz

Ski areál Vrchlabí 
- Kněžický vrch
Tento areál vhodný pro rodiny s dětmi je 
vybaven sjezdovkami červené a modré 
obtížnosti, podél nichž funguje několik vle-
ků a jedna lanovka. Samozřejmostí zde je 
snowpark a ve středisku je navíc lyžařská 
škola, ski servis nebo půjčovna lyží.

www.skiareal-vrchlabi.cz

Dolní Dvůr - Luisino údolí
Návštěvníci si v tomto menším resortu 
mohou zajezdit na červené nebo modré 
sjezdovce, z nichž jsou obě zasněžovány 
a dopravu na ně zajišťují dva vleky. Kro-
mě toho je možné využít nabídky lyžařské 
školy nebo půjčovny ski vybavení.

www.levnevleky.cz

SKiMU Ski Areál Malá Úpa
Ve ski areálu jsou provozovány sjezdové 
tratě modré a červené obtížnosti, ale užijí 
si zde také běžkaři a pro děti je k dispo-
zici dětský park. Mezi dalšími službami 
naleznete lyžařskou školu, půjčovnu, ski 
busy nebo občerstvení v místním SKiMU 
House.

www.skimu.cz

Ski areál Modrá Hvězda 
– Bahýnka
Areál se zaměřuje hlavně na začínající 
lyžaře, snowboardisty a rodiny s dětmi. 
Na modrých sjezdovkách je možnost ve-
černího lyžování a působí tu také lyžařská 
škola nebo dětská školka. Kromě toho lze 
využít služeb rychlého občerstvení.

www.infoglobe.cz 

Skiareál Pařez
Jedna sjezdovka tohoto areálu, jejíž sou-
částí jsou dva vleky, je vhodná nejen pro 
rodiny s dětmi, ale zalyžují si také zkušení 
lyžaři. V lyžařských školách, které v rámci 
střediska fungují, se lze učit jak klasické-
mu lyžování, tak snowboardingu. 

www.skiparez.cz/zima

Skiareál Paseky nad Jizerou
Mezi převážně červenými tratěmi v areálu 
se najdou také sjezdovky pro začáteční-
ky. Z dalších služeb lze jmenovat napří-
klad lyžařskou školu, půjčovnu vybavení 
nebo rychlé občerstvení přímo u dolní 
stanice vleku. Areál provozuje čtyři vleky 
a jednu sedačkovou lanovku.

www.paseky.cz 

SKI areál Petříkovice
V areálu se dvěma vleky si na udržova-
ných červených sjezdovkách zalyžují za-
čátečníci, pokročilí lyžaři, snowboardisté 
i rodiny s dětmi. K dispozici je možnost 
večerního lyžování, využít lze také služeb 
půjčovny lyží nebo lyžařské školy.

www.petrikovice.cz 

SKI Pěnkavčí vrch
Nevelké středisko láká na sjezdovku 
s vlekem určenou hlavně pro rodinné 
lyžování a pro školy a lyžařské výcviky. 
Naleznete zde však i  několikakilometrový 
běžecký okruh. Ubytovat se lze v několika 
místních chatách, boudách nebo v hor-
ském penzionu.

www.penkavcivrch.cz 

Pizár Skiareál 
Paseky nad Jizerou
Areál nabízí červené a modré sjezdovky, 
na něž dopravuje jeden vlek. Běžkaři od-
tud mohou vyrazit na některou z mnoha-
kilometrových běžeckých tratí. Středisko, 
v němž nechybí lyžařská škola, půjčovna 
a možnost snowboardingu také pravidel-
ně pořádá různé akce a závody.

www.pizar.cz

Horská Bouda Dimrovka
Zahrádky 28, 542 21 Pec pod Sněžkou
Tel.:  +420 605 365 877
www.dimrovka.cz

Chata Jindřichův Dům
Vysoký svah 24, 542 21 Pec pod Sněžkou
Tel.:  +420 605 365 877
www.jindrichuvdum.cz 

Ski areál Pec pod Sněžkou Ski areál Pec pod Sněžkou
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Skiareál Homole Poniklá
Lyžaři si zde mohou zalyžovat na červe-
né a modré trati, přičemž část modré je 
upravena tak, aby si pohodlně mohli za-
jezdit začátečníci. Zajištěna je půjčovna 
lyžařského vybavení, lyžařská škola nebo 
úschovna lyží stojící při kiosku s občerst-
vením u nástupní stanice.

www.skihomole.cz

Skiareál Sachrovka 
- Rokytnice nad Jizerou
V areálu s jedním vlekem a jednou mod-
rou sjezdovkou, která je pravidelně udr-
žovaná, si zalyžují hlavně rodiny s dětmi 
a snowboardisté. Pro zájemce Sachrovka 
nabízí služby snowboardové a lyžařské 
školy. Mimo to na místě naleznete bufet 
nebo úschovnu lyží.

www.sachrovka.cz

Skiareál Šachty
Středně velký areál v Krkonoších nabízí 
červené a modré sjezdovky a tři vleky. 
Středisko má mezi svými službami také 
dětský park, půjčovnu lyží a snowboardů 
nebo lyžařskou školu. Šachty provozují 
také ski bus a najdete tu i restaurace spe-
cializované na českou kuchyni.

www.snowhill.cz/sachty

Ski areál Strážné
V moderním resortu vhodném také pro 
rodiny s dětmi funguje pět sjezdovek 
všech druhů obtížnosti a desítky kilome-
trů běžeckých tratí. K dispozici je také 
lyžařská škola a půjčovna ski vybavení. 
V okolí je rovněž mnoho stravovacích 
a ubytovacích zařízení.

www.infoglobe.cz

Ski areál Studenov 
– Rokytnice nad Jizerou
Pro lyžaře jsou připraveny mírnější široké 
svahy (červená a modrá obtížnost), které 
jsou vybaveny deseti vleky. V areálu, kte-
rý je příhodný pro děti a snowboardisty, 
je provozována lyžařská škola, ski servis 
nebo půjčovna lyžařského vybavení.

www.infoglobe.cz

SKI&SNB areál Surfanic 
Zlatá Olešnice
V rámci areálu fungují dvě sjezdovky, je-
jichž jednotlivé úseky se dělí na více obtíž-
ností. Doplňkové služby jsou reprezento-
vány občerstvením s vnitřním i venkovním 
posezením, lyžařskou a snowboardovou 
školou a půjčovnou ski vybavení.

www.telemark-czech.cz

Ski areál Duncan Svoboda 
nad Úpou (SkiResort ČERNÁ 
HORA - PEC)
Areál mají v oblibě převážně rodiny s dětmi 
a začátečníci, kteří mají na výběr ze tří mod-
rých sjezdovek vybavených třemi vleky. V re-
sortu lze využít možnosti večerního lyžování 
nebo služeb lyžařské školy, půjčovny spor-
tovního vybavení či bezplatného ski busu.

www.svobodanadupou.eu/cz/skiarealy

Skiareál Větrov 
– Vysoké nad Jizerou
Malé středisko s upravovanými modrými 
sjezdovými tratěmi a dvěma vleky nabízí 
navíc snowtubingovou dráhu, půjčovnu 
sněžných skútrů, půjčovnu ski vybavení, 
lyžařskou a snowboardovou školu, večer-
ní lyžování nebo rychlé občerstvení.

www.skiareal-vetrov.cz

Skiareál Vurmovka
Dovolenou si na jedné modré a několika 
červených sjezdovkách užijí hlavně rodiny 
s malými dětmi, ale dobře si zalyžují také 
zdatnější lyžaři a snowboardisté ocení 
snowtubing. Dopravu zajišťuje jeden vlek, 
u jehož spodní stanice je také půjčovna 
ski vybavení a bezplatné parkoviště. 

www.volny.cz/vurmovka 

Mladé Buky 
Areál Pekelský vrch
Areál s převážnou většinou modrých sjez-
dových tratí a jednou červenou je vhodný 
hlavně pro rodiny s dětmi. Součástí stře-
diska je snowpark, dětský park, lyžařské 
školy a několik kilometrů běžeckých tratí.

www.skipark-mladebuky.cz 

Skiareál Zákoutí - Harrachov
Malý resort s modrou a červenou sjez-
dovkou a slunečným svahem pro méně 
náročné lyžaře je orientován hlavně na ro-
dinné lyžování. Návštěvníci mohou využít 
služeb půjčovny a úschovny lyží, lyžařské 
školy pro děti i dospělé nebo vyzkoušet 
večerní lyžování.

www.infoglobe.cz

Skiareál Vurmovka

Krkonoše

Pension Nikola
Pec pod Sněžkou 170
542 21 Pec pod Sněžkou  
Tel.: +420 499 736 151
www.nikolapec.cz

Ski areál Svatý PetrSki areál Malá ÚpaSki areál Pec pod Sněžkou

Chalupa Orlice
Horní Malá Úpa 89
543 27 Malá Úpa
Tel.: +420 775 651 798
www.chalupaorlice.cz

Pension Krakonoš
Labská 26
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 433 109
www.pensionkrakonos.cz
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GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o., 
Husovo nám. 22, Rakovník 269 01, tel.: 313 511 398

PROVÁDÍME:

• výkon zeměměřičských činností

• geometrické plány, polohopisy a výškopisy

• poradenskou a konzultační činnost (výpočty odnětí ze ZPF, rekultivace)

• zpracování komplexních pozemkových úprav

• zpracování znaleckých posudků

• oceňování nemovitostí a technologických celků soudním znalcem

Ing. Bohumír Jankovský tel.: +420 602 459 295 e-mail: jankovsky@geomapa.cz
Marie Pavlíčková tel.: +420 605 109 914 e-mail: pavlickova@geomapa.cz
Ing. Petr Kýna tel.: +420 777 841 221 e-mail: kyna@geomapa.cz
Josef Seibert tel.: +420 737 158 217 e-mail: seibert@geomapa.cz
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Krušné hory
INFOTIP: Boží Dar

Toto malebné město leží u německé hranice a díky své poloze je vynikajícím výchozím místem pro 
lyžaře a běžkaře. Několik upravených cest vás pohodlně provede okolím. V obci sídlí muzeum, jehož 
expozice mapuje historii původně hornického městečka. V období Vánoc se stává populární přede-
vším pro všechny děti. Sídlí tu „Ježíškova pošta“ – speciální poštovní schránka, kam každý člověk 
může vkládat svá přání. Celoročně je možné projít „Ježíškovu cestu“.

GPS: 50°24‘30.35“N, 12°55‘38.89“E
www.bozidar.cz

1. SKI AREÁL NEKLID BOŽÍ DAR 
Jedno z největších středisek v Krušných horách 
(850 - 1135 m n. m.) nabízí více než pět kilometrů 
upravovaných sjezdovek všech obtížností. Are-
ál disponuje nejlevnější tří sedačkovou lanovkou 
v okolí a denně upravovaným snowparkem. Jsou 
zde nabízeny komplexní služby v podobě půjčovny 

lyží i snowboardů, lyžařských škol, rychlého občerstvení a bezplatného parkování 
přímo u lanovky. V bezprostřední blízkosti se nachází téměř 100 km běžeckých 
tratí. V Božím Daru a ostatních vesničkách lze bez obtíží najít ubytování.

2. LYŽAŘSKÝ AREÁL ZADNÍ TELNICE 
Tento ski areál leží v nadmořské výšce 600 - 800 metrů, kde na lyžaře čeká více 
než 5 kilometrů sjezdových tratí všech obtížností a 19 kilometrů běžeckých tras. 
V rámci střediska je provozována také škola lyžování, lyžařský oddíl, půjčovna ly-
žařského a snowboardového vybavení nebo ski servis. Auto je možné nechat na 
bezplatném parkovišti.

3. SKIAREÁL KLÍNOVEC 
Areál nacházející se ve výšce 760 - 1244 m n.m. patří se svými 12 kilometry sjez-
dových tratí k vůbec největším v Krušných horách. Dobře si tu zajezdí také snow-
boardisté a běžkaři, pro které je k dispozici okolo tří desítek kilometrů tratí. Ve 
středisku najdete také lyžařské školy, půjčovny ski vybavení, ski servisy, bufety 
a restaurace.

4. SKI AREÁL BUBLAVA
Toto lyžařské středisko leží ve výšce 690 - 802 m n. m. a k dispozici má necelé dva 
kilometry tratí všech stupňů náročnosti. K vybavení patří i snowpark se skokanský-
mi můstky, lyžařský servis, půjčovna, lyžařská škola nebo rychlé občerstvení. Ze 
střediska je možné se napojit na 150 km upravovaných běžeckých tratí.

5. SPORT CENTRUM BOUŘŇÁK
Pro lyžaře všech věkových kategorií je v nadmořské výšce 590 - 869 metrů připra-
veno téměř 60 kilometrů běžeckých stop a 6 sjezdových tratí všech obtížností dlou-
hých přibližně 7 kilometrů. Mimo to areál provozuje snowpark, tři lyžařské školy 
a vede odtud trať na skialpové lyžování. 

GPS: 50°24‘13.328“N, 12°56‘16.757“E
www.skiarealneklid.cz 

GPS: 50°44‘7.687“N, 13°55‘28.855“E
www.ski-telnice.cz 

GPS: 50°23‘45.996“N, 12°58‘3.899“E
www.klinovec.cz

GPS: 50°22‘9.926“N, 12°30‘24.624“E
www.bublava.cz

GPS: 50°41‘8.052“N, 13°42‘28.235“E
www.scbournak.cz
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DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
TJ Nové Hamry
Menší areál příhodný pro rodiny s dětmi 
má jednu červenou sjezdovku a několik 
modrých, které jsou pravidelně upravová-
ny. Nechybí ani běžecké tratě a mezi dal-
ší služby patří například večerní lyžování 
nebo půjčovna vybavení na lyže, běžky 
i snowboard.

www.skihamry.cz

Sport areál Klíny
Klíny nenabízejí pouze klasické sjezdové 
lyžování na modrých a červených tratích 
s možností večerního ježdění, ale také 
snowboarding, horské túry a sáňkařskou 
dráhu. Středisko provozuje i lyžařskou 
školu a lze si zde vypůjčit nebo opravit ski 
vybavení.

www.kliny.cz

Ski areál Novako - Boží Dar
Malý areál fungující na Božím Daru se 
profiluje jako lyžařské středisko vhodné 
hlavně pro začátečníky, rodiny s dětmi 
a seniory. Na sjezdovky návštěvníky do-
praví dva vleky. Na místě je provozována 
také lyžařská škola, půjčovna lyží a snow-
boardů a oblíbený snowtubing.

www.novako-ski.cz

INFOTIP: Sklářské museum Nový Bor
Sklářské muzeum v Novém Boru uchovává již téměř 120 let tradici zdejšího regionu, umění, 
řemeslnou zručnost a invenci mnoha generací místních sklářů a sklářských výtvarníků. Stálá 
expozice seznamuje návštěvníky se stylovým a technologickým vývojem českého skla od 17. 
století do současnosti a je rozdělena podle jednotlivých zušlechťovacích technik na sklo hutně 
zdobené, malované, broušené a ryté. Expozice je doplněna unikátními modely sklářských dílen 

a archivními dokumenty ze sklářské historie města. Krátkodobé výstavy představují tvorbu sklářských výtvarníků a řeme-
slníků nebo jsou zaměřeny na historii a sklářskou technologii. Součástí muzea je prodejna s upomínkovými předměty. Na 
místo se můžete pohodlně dostat autem a zaparkovat přímo vedle muzea na Náměstí Míru.

www.glassmuseum.eu

1. SKI AREÁL HORNÍ PODLUŽÍ
Středisko rozprostírající se v nadmořské výšce 550 metrů se profiluje jako vhodné nejen 
pro celou rodinu, ale také pro profesionální sportovce nebo dokonce úplné začátečníky. 
V areálu je k dispozici upravovaná modrá sjezdovka o délce půl kilometru, trať pro snow-
boardisty s překážkami a skoky, lyžařská škola, parkoviště a restaurace s barem.

2. SKIAREÁL A SNOWPARK LUŽ, HORNÍ SVĚTLÁ
Areál naleznete v 560 - 660 m n. m. Lyžování probíhá na celkem 1,6 kilomet-
rech sjezdovek (červená a modrá obtížnost). V Luži je provozován snowpark 
s překážkami a skoky a u dolní i horní stanice jednoho z vleků se nachází 
ubytování.

3. LYŽAŘSKÝ AREÁL POLEVSKO
Malé ski středisko Polevsko (550 m n. m.) je vybaveno jednou modrou a jed-
nou červenou sjezdovkou, které jsou dohromady dlouhé necelý kilometr. Kro-
mě přítomnosti malého provázkového vleku pro děti je u areálu řada běžkař-
ských tras. 

GPS: 50°52‘41.300“N, 14°33‘26.603“E
www.skiarealhornipodluzi.cz

GPS: 50°50‘33.979“N, 14°38‘54.146“E
www.skiluz.com

GPS: 50°47‘20.101“N, 14°31‘59.445“E
www.arealpolevsko.cz
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Lužické hory
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Oderské vrchy
INFOTIP: Švédská skála

Ve středověku byla pravděpodobně strážným hradištěm sloužícím k obraně proti útokům polských vojsk. Tvrz 
však vyhořela a dnes můžete spatřit pouze její pozůstatky na skalnatém výběžku nad Heřmánkami. Jméno si 
Švédská skála získala v době třicetileté války, kdy okolí drancovala švédská vojska a obyvatelé sem chodili, 
aby před nimi našli ochranu. Jednou se však místí rozhodli na vetřelce zaútočit. Povedlo se. Švédský oddíl 
byl zaskočen a vojáci pobiti. Na Švédskou skálu vás nedovede žádná značená trasa, takže nejlépe se k ní 
dostanete z Heřmánek, přes areál Dřevoskladu, po mostě přes Odru a následně po lesní cestě.

INFOTIP: Kramářova chata s rozhlednou na Suchém vrchu
Chata s téměř devadesátiletou tradicí pohostinství pro turisty, byla v polovině tohoto roku zno-
vuotevřena po rozsáhlé rekonstrukci, kterou si vyžádal požár. Mimo stravování si můžete od-
počinout ve wellness zóně. Součástí Kramářovy chaty je i rozhledna Suchý vrch. Výstup na 
plošinu ve výšce 22 metrů vám zpestří výstava historických fotografií. Rozhledna je přístupná 
celoročně od 9 do 17 hodin. Přímo u Kramářovy chaty, která nabízí vlastní parkování, se pak 
nachází lyžařský areál Buková hora.

GPS: 50°3‘7.420“N, 16°41‘23.413“E
www.suchak.cz

1. HEIPARK TOŠOVICE
Lyžařský areál (384 - 463 m n. m.) provozuje červené a modré sjezdovky o přibliž-
né délce 1,5 kilometru. Pro snowboardisty je připraven k užívání snowboardový 
park, snowtubing nebo Big Air Bag. K dalším službám patří půjčovna lyží a snow-
boardů, lyžařská a snowboardová škola či bobová dráha.

GPS: 49°41‘52.206“N, 17°51‘7.535“E
www.heipark.cz/index-leto.php

3

INFOTIP: Jiráskova chata s rozhlednou na Dobrošově
Po silnici 7,5 km východně nad Náchodem najdete ve výšce 622 m n. m. rozhlednu s vyhlídko-
vou plochou ve výšce 22 metrů. Rozhledna, na níž je nutno vyšlapat 99 schodů, nabízí pohled 
na Hradecko, Kladské pomezí, Orlické hory nebo Krkonoše. Po sestoupení se můžete ve stylo-
vé  restauraci  chaty občerstvit či ubytovat. Areál nabízí parkování a dostanete se k němu nejen 
autem, ale i například  na běžkách. 

GPS: 50°24‘2“N, 16°11‘27“E
www.jiraskovachata.cz

1. SKICENTRUM DEŠTNÉ
Jedno z největších středisek v Orlických horách (610 - 850  m n. m.) má přes tři 
kilometry sjezdovek všech obtížností a téměř 100 kilometrů běžeckých tras. Služby 
areálu zahrnují snowpark, ski servis, lyžařskou a snowboardovou školu, půjčovnu 
s lyžařským, běžkařským a snowboardovým vybavením a občerstvení.

2. SPORTAREÁL ČESKÉ PETROVICE
Lyžařský areál se rozkládá v nadmořské výšce 650 - 740 m n. m. disponuje čtyřmi 
sjezdovkami (červené, modré) o celkové délce přes 2 kilometry, přičemž na jed-
né z nich je umístěn snowpark s překážkami. Do výčtu služeb patří také lyžařská 
a snowboardová škola, půjčovna lyží a snowboardů, ski servis nebo dětské hřiště.

3. SKICENTRUM ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH
V nadmořské výšce 740 - 992 metrů leží středisko se čtyřmi sjezdovkami všech 
obtížností a délkou více než 4 kilometry. V areálu působí lyžařská škola pro děti 
i dospělé, ski servis, půjčovna lyžařského vybavení, úschovna, ski bar, restaurace 
a samozřejmostí je bezplatné parkoviště.

4. SKI AREÁL ČENKOVICE – BUKOVÁ HORA
Čenkovice - Buková hora ležící v 750 - 958 m n. m. má pro návštěvníky připraveno 
7 modrých a červených sjezdovek, jejichž délka je celkem 4,5 kilometru. Areál po-
skytuje mnoho doplňkových služeb jako bezplatný ski bus, obchod se sportovními 
potřebami, půjčovnu lyží a snowboardů, lyžařskou a snowboardovou školu atd.

5. SKIAREÁL PŘÍVRAT
Areál rozkládající se v 450 - 510 metrech nad mořem nabízí lyžování na přibližně 
2 kilometrech modrých a červených sjezdovek. V nabídce dále nechybí položky 
jako lyžařské výcviky, půjčovna a servis ski vybavení, lyžařská škola nebo příjemné 
občerstvení ve snowbaru. 

GPS: 50°18‘0.620“N, 16°21‘38.132“E
www.skicentrumdestne.cz

GPS: 50°7‘9.930“N, 16°36‘12.668“E
www.ceskepetrovice.com

GPS: 50°13‘34.647“N, 16°27‘38.080“E
www.skiricky.cz

GPS: 50°0‘46.119“N, 16°41‘28.874“E
www.cenkovice.com 

GPS: 49°55‘22.451“N, 16°23‘47.511“E
www.ski-privrat.cz 

6

3

3

6

2

1

1

1

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski areál Surfanic Zlatá 
Olešnice
Malý areál s dvěma sjezdovkami, které 
jsou rozděleny na všechny obtížnostní 
stupně, zajišťuje přepravu na upravované 
tratě dvěma vleky. K dispozici je bezplat-
né parkoviště, půjčovna, ski servis, lyžař-
ská škola a občerstvení.

www.infoglobe.cz

Areál Bedřichovka
Bedřichovka má jednu trať modré obtíž-
nosti, která je pravidelně upravovaná a je 
na ní možnost vyzkoušet si noční lyžování. 
Doprava na sjezdovku probíhá za pomoci 

jednoho vleku. Z areálu je možné napojit 
se na některou z běžeckých tratí.

www.bedrichovka.cz 

Ski - Dlouhoňovice
Rodinný areál s možností večerního lyžo-
vání disponuje jednou červenou a jednou 
modrou sjezdovkou, které jsou pravidel-
ně upravovány. Ke středisku patří také 
bezplatné parkoviště, lyžařská škola, bu-
fet nebo dětská sáňkařská dráha.

www.ski-dlouhonovice.webnode.cz

Lyžařský areál Nella 
Bartošovice
Dva vleky tohoto rodinného areálu do-
praví lyžaře na jednu ze tří upravovaných 
modrých sjezdovek s večerním osvět-
lením. Součástí centra je také lyžařská 
a snowboardová škola, snowpark nebo 
malé posezení v podobě bufetu.

www.nella.cz

Ski areál Peklák
Peklák, který je vhodný pro rodiny s dět-
mi, je vybaven červenou sjezdovkou, 
u jejíhož dojezdu naleznete bufet. Areál 
provozuje také lyžařskou školu a pro děti 
je připravena sáňkařská dráha.

www.peklak.cz 

Orlické hory
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INFOTIP: Památník, pivovar, hradní restaurace a muzeum Vítek z Prčice
Komplex vznikl na památku zakladatele jednoho z nejmocnějších šlechtických rodů v Čechách. Muzeum 
umožňuje shlédnout historii rodu Vítkovců včetně kopií různých dokumentů, které jsou s nimi spjaty, nebo si 
prohlédnout model tvrze Vítka I. z Prčice. Mimo to je připravena také expozice zabývající se životem v českých 
zemích v období 18. – 20. století a historií pivovarnictví. K muzeu přináleží také pivovar s restaurací, kde se 
návštěvníci mohou pohodlně občerstvit nebo zkusit uvařit pivo.

INFOTIP: Huť Jakub v Tasicích
Sklářská dílna, v níž se natáčel známý československý seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, vznikla na konci 
18. století. Dnes slouží jako skanzen, kde se dají zakoupit různé skleněné výrobky a za nízké vstupné je 
možné si objekt prohlédnout. 

1. SPORTRELAX CENTRUM MONÍNEC
Areál provozuje v 700 metrech nad mořem dvě červené sjezdovky dlouhé téměř 
2 km a mnohakilometrové běžecké trasy. Středisko je vybaveno také půjčovnou, 
servisem ski výstroje, lyžařskou školou a zimním tubingem. Během sezóny se 
pořádají různé soutěžní sportovní akce.

2. SKI AREÁL CHOTOUŇ
Lyžařské středisko ideální pro rodiny s dětmi naleznete v nadmořské výšce 350 
- 400 metrů. K dispozici je jedna modrá sjezdová trať dlouhá přibližně 0,7 kilo-
metru, na které si užijí také majitelé snowboardů. Nezkušení lyžaři mohou využít 
služeb místní lyžařské školy.

3. LYŽAŘSKÝ AREÁL ČEŘÍNEK
Středisko se nachází v 650 - 750 m n. m. a nabízí trať vhodnou hlavně pro začí-
nající lyžaře či snowboardisty. Každoroční čeřínskou tradicí je Lyžovačka v mas-
kách a amatérské závody ve slalomu. V rámci areálu funguje také lyžařská škola 
a hospůdka U vleku. 

GPS: 49°32‘37.961“N, 14°30‘58.989“E
www.moninec.cz

GPS: 49°54‘0.569“N, 14°30‘47.451“E
www.vlekychotoun.cz

GPS: 49°22‘28.200“N, 15°26‘2.255“E
www.cerinek.webrex.cz
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Středočeský kraj 
a Vysočina
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Společnost Monitoring, s.r.o. poskytuje 
komplexní služby v oblasti analytiky životního 
prostředí. Provádí analýzy a odběry vzorků 
vod, zemin, kalů, sedimentů a odpadů pro 
externí zadavatele zabývající se problematikou 
kontaminace životního prostředí, sanacemi, 
odpadovým hospodářstvím, úpravou pitných 
a technologických vod. Dále společnost 
provádí rozbory pro soukromé osoby a drobné 
podnikatele např. v oblasti analýz pitných 
vod. Našim zákazníkům nabízíme individuální 
přístup k řešení jejich problémů.

Monitoring, s.r.o.
Novákových 6, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 266 316 272
Fax: +420 266 312 843
E-mail: moni@moni.cz
www.moni.cz

Šumava
INFOTIP: Černé jezero

Známé ledovcové jezero staré kolem 12 tisíc let najdete přibližně 4 kilometry severozápadně od Špičáku. V rámci 
Černého jezera, jehož rozloha je více než 18 hektarů, vznikla v roce 1992 Národní přírodní rezervace Černé a Čer-
tovo jezero o rozloze 172 ha. Při cestě autem se k jezeru dostanete patrně nejlépe z parkoviště u Hotelu Karl na 
Špičáckém sedle a následně po žluté stezce dlouhé 3,5 km, kterou můžete sejít pěšky nebo sjet na běžkách. 

1. SKIAREÁL LIPNO
Jedno z největších šumavských lyžařských středisek (740 - 900 m n. m.) obsahu-
je přes osm kilometrů sjezdových tratí (modrá, červená obtížnost), snowpark s té-
měř kilometr dlouhou snowcrossovou dráhou, lyžařskou školu pro děti, bezplatné 
parkování nebo 40 kilometrů upravovaných běžeckých tratí.

2. SKI & BIKE ŠPIČÁK
Jedno z největších šumavských lyžařských středisek (740 - 900 m n. m.) obsahu-
je přes osm kilometrů sjezdových tratí (modrá, červená obtížnost), snowpark s té-
měř kilometr dlouhou snowcrossovou dráhou, lyžařskou školu pro děti, bezplatné 
parkování nebo 40 kilometrů upravovaných běžeckých tratí.

3. LYŽAŘSKÝ AREÁL ZADOV – CHURÁŇOV
Areál (952 - 1105 m n. m.) s téměř 5 kilometry sjezdových tratí modré a červené 
obtížnosti a možností snowboardingu je vybaven i lyžařskou školou, ski busy 
nebo půjčovnou ski vybavení. Ve středisku se pravidelně pořádají různé sportov-
ní a zábavné akce jako Rockový lyžařky či Kvildský pašerák.

4. SKIAREÁL KAŠPERKY
Resort leží ve výšce 794 m n. m. a kromě doplňkových služeb jako Snow Fun 
park, dětské hřiště, snowtubing či bezplatné parkování jsou hlavními lákadly to-
hoto střediska běžecké tratě (okolo 40 kilometrů) a především přibližně 2 kilome-
try sjezdových tratí červené a modré obtížnosti.

5. LYŽAŘSKÝ AREÁL BELVEDER
V nadmořské výšce 786 - 896 metrů na vás čeká 1,5 kilometru sjezdových tratí 
(modrá a červená obtížnost). Samozřejmostí je lyžařská škola, půjčovna lyžařské-
ho vybavení, ski servis, rychlé občerstvení nebo bezplatné parkování na dosah 
od vleku.

GPS: 48°38‘37.284“N, 14°13‘18.804“E
www.lipnolyzovani.cz

GPS: 49°9‘54.058“N, 13°13‘18.419“E
www.lyzovani.spicak.cz 

GPS: 49°4‘22.738“N, 13°37‘54.760“E
www.lazadov.cz

GPS: 49°8‘24.450“N, 13°33‘49.767“E
www.snowhill.cz/kasperky 

GPS: 49°8‘36.273“N, 13°14‘44.04“E
www.belveder.wz.cz
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DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Lyžařský areál 
Nad Nádražím
Středisko sousedící s areálem Belveder na-
bízí lyžování na upravovaných červených 
a modrých sjezdovkách, večerní lyžování, 
občerstvení s venkovním posezením, ski 
servis nebo půjčovnu lyží a snowboardů.

www.skinadrazi.cz

Ski areál Zadov – Nové Hutě
Ve středisku s jedním vlekem a dvěma 
modrýma sjezdovkami si zalyžují přede-
vším méně nároční lyžaři a děti. Běžkaři 
se odtud mohou napojit na běžecké tratě 
vedoucí ze Zadova.  

www.lazadov.cz

Pension Pek
Kubova Huť 46 
385 01 Vimperk
Tel.:  +420 388 414 421, 

+420 607 523 038
www.sumava-bohmerwald.cz


