SkiResort ČERNÁ HORA-PEC - Pec pod
Sněžkou
Popis trasy
Skiareál Pec pod Sněžkou se rozkládá v nadmořské výšce 830 až 1215 metrů nad mořem. Moderní
lyžařský areál je jedním z nejlepších v České republice, který se nachází ve východní části Krkonoš.
Areál nabízí mnoho sjezdovek pro začátečníky, rodiny s dětmi i zdatné a zkušené lyžaře, ale také
další sportovní vyžití například jako sqash, tenis, nebo si můžete odpočinout jízdou v kočáru taženým
koňmi apod. V současnosti je areál součástí Ski Resortu Černá Hora – Pec.

V Peci pod Sněžkou najdete mnoho sjezdových tratí různých úrovní náročnosti o celkové délce téměř
14 km. Všechny sjezdovky jsou dostatečně široké a profesionálně upravené. Samozřejmostí je umělé
zasněžování všech tratí po celou zimní sezónu a osvětlení některých sjezdovek pro večerní lyžování.
Areál nabízí jedenáct modrých sjezdovek pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi. Pro zkušenější lyžaře
je připraveno osm červených a jedna náročná černá sjezdovka.
Další zábavou pro lyžaře i snowboardisty všech věkových kategorií může být ježdění na trati Funline,
která nabízí 5 klopených zatáček, 5 terénních vln, 1 pevnou překážku a konci tratě na vás čeká
unikátní dlouhý průjezdový tunel v délce osmi metrů. Pro nadšené i začínající snowboardisty je ve ski
areálu připraven Funpark a Snowpark, který má dlouholetou tradici. Funpark je situován v horní
části sjezdovky Javor a je rozdělen na začátečnickou a středně obtížnou část. Horní část se orientuje

spíše na méně náročné prvky, jako jsou široké boxy, menší skoky a terénní vlny či nižší raily. Spodní
částí sjezdovky Javor je profi sekce pro pokročilé jezdce s dostatečnými zkušenostmi. Snowpark je
tvořen třemi sekcemi. Horní je osazena vyššími raily a boxy a spodní dvě mají celkem 4 skoky v délce
osm až třináct metrů. Také se zde každoročně konají finálové závody seriálu mistrovství ČR ve
Freestyle snowboardingu a freeski. Oba parky jsou uměle osvětleny a využívány i v rámci večerního
lyžování.
Součástí areálu je nově rozšířená a vybavená dětská lokalita u Javoru, kde k výuce dětí i dospělých
pomáhají dva pojízdné koberce v délce 15 a 90 metrů. Výuku a dozor zajišťují zkušení instruktoři
nové oficiální lyžařské školy Skiresort Live. Tato škola provozuje i druhý výukový park – Live park
Klondike nedaleko horní stanice lanovky Zahrádky Express a působí i v dalších Live parcích v celém
resortu. Tyto parky jsou vybaveny pojízdnými koberci, dětskými vleky a moderními výukovými
pomůckami. Škola nabízí lekce pro začátečníky i dětské programy, lekce pro pokročilé či experty.
Pro nejmenší návštěvníky je v nabídce speciální lekce „Malý lyžař“ s lyžařským vybavením v ceně a
pro větší dětské začínající lyžaře celodenní programy včetně oběda. Pro malé nelyžaře jsou
k dispozici babysittingová centra. Přepravu lyžařů v areálu zajišťují dvě čtyřsedačkové lanovky, jedna
s kapacitou až 1960 a druhá s kapacitou až 1460 osob za hodinu. Dále je v areálu jedenáct vleků a
dva zmíněné přibližovací pojízdné pásy. Návštěvníci mohou využívat čtyř velkokapacitních parkovišť
P1, P2, P3, P4. V době mezi 17 – 22 hodinou jsou k dispozici i parkoviště P1, P3 a P4, která nabízí
zdarma parkování pro večerní lyžování na sjezdovkách Javor.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 50.712371,15.715223
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725138,15.627994
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725212,15.631609
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.675833,15.685278
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.725751,15.605887
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.72751,15.606173
Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Teď byli v sámošce, nakoupili...: ,
GPS: 50.686389,15.718056
Prosím vás, prosím vás pěkně, nevíte, kde je tady ozdravovna Radost?: , GPS:
50.725376,15.606278

Příběhy, které se odehrály v okolí
Ve stopách šerpů na nejvyšší českou horu: , GPS: 50.7360171,15.7399457
Jak kutnohorské stříbro změnilo Krkonoše: , GPS: 50.7280447,15.7310994
Malé Alpy ve střední Evropě: , GPS: 50.678654658752,15.724240808398
Ráj zimních dobrodružství: , GPS: 50.656160506107,15.592923803149
Pašerácké příběhy: , GPS: 50.7448469,15.8205392
Léčivé prameny pod Černou horou: , GPS: 50.6310877,15.7818159

Doporučená místa pro cyklisty
Hotel Arnika: , Tel: +420603847303, Email: info@hotelarnika.cz, Adresa: Obchodní 275,
Janské Lázně, GPS: 50.63101667,15.77888056
Hotel****Horizont: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz, Adresa: Velká Pláň
141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
Hotel****Horizont - restaurace: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz,
Adresa: Velká Pláň 141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
Friesovy boudy: , Tel: +420724230884, Email: kpolivka@friesovyboudy.cz, Adresa: Strážné
95, GPS: 50.7000169,15.6514228
Turistické informační centrum Malá Úpa: , Tel: +420499891112, Email: info@malaupa.cz,
Adresa: Horní Malá Úpa čp. 129, GPS: 50.7454158,15.821065
Pomezní bouda: , Tel: +420499891234 , Email: info@pomezni-bouda.cz, Adresa: Horní Malá
Úpa 40, GPS: 50.7461011,15.8220883
DOTEK - dům obnovy tradic, ekologie a kultury: , Tel: +420739203205 , Email:
infokolonial@ekologickavychova.cz, Adresa: Horská 175, Horní Maršov , GPS:
50.6544197,15.8192067
Hotel Start: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa: Bedřichov 17,
Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Hotel Start - restaurace: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa:
Bedřichov 17, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Aparthotel Svatý Vavřinec: , Tel: +420770122121, Email: hotel@svatyvavrinec.cz, Adresa:
Pec pod Sněžkou 355, GPS: 50.6954003,15.7371864
Restaurace Vavřinec: , Tel: +420770199651 , Email: restaurace@svatyvavrinec.cz, Adresa:
Pec pod Sněžkou 355, GPS: 50.6954003,15.7371864
Hotel Vyhlídka****: , Tel: +420602465682, Email: recepce@vyhlidkahotel.cz, Adresa:
Černohorská 151, Janské Lázně, GPS: 50.6309306,15.7742411
Apartmány Hladíkova Výšina: , Tel: +420720125125, Email: kotrbaty@zahradycentrum.cz,
Adresa: Javorník 91, Rudník, GPS: 50.6177997,15.7702253
Hotel Sněžka****: , Tel: +420499433360, Email: hotel.snezka@felicity.cz, Adresa: Okružní
155, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.7282128,15.6099264

