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Słowo wstępne

Przebywanie na świeżym powietrzu jest doskonałą ucieczką przed pandemią. To niezaprzeczalny fakt. Upra-
wianie sportów zimowych wpływa nie tylko pozytywnie na nasz stan zdrowia i naszą energię, ale i świetnie 
działa na nasz stan umysłu i psychikę.

Narty i sanki pozwalają również zachować dystans od innych. W dodatku zwykle zakrywamy usta i nos. To uła-
twia utrzymanie protokołów chroniących nas przed COVID19. Jeśli zapamiętacie kilka zasad, bezpieczeństwo 
Wasze oraz Waszych bliskich będzie zapewnione. W naszym materiale szczegółowo opisujemy, co można, 
a co nie i jakie są zasady przebywania na stokach w Karkonoszach, Sudetach i Beskidach.

Zadaniem gestorów naszych regionów narciarskich jest zapewnienie Wam bezpieczeństwa i dołożenie 
wszelkich starań, aby Wasz wyjazd był udany. To, co nas wyróżnia, to liczba ośrodków rozrzuconych po kilku 
regionach i ich zróżnicowanie oraz fakt, że można wybierać pomiędzy dużymi malutkimi resortami. Polityka 
rządu w Czechach umożliwia również wydłużenie ferii dla rodzin z Czech, dlatego też polscy turyści, którzy 
mają ferie w jednym terminie nie powinni spodziewać się tłoku, co dobrze wpływa na jakość i bezpieczeń-
stwo wypoczynku.

Właściciele ośrodków znając zawczasu warunki i standardy  obowiązujące w wyniku obostrzeń mających 
zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19, zainwestowali miliony koron i dostosowali swoją działalność do 
nowej rzeczywistości. Ograniczyli dzienną liczbę narciarzy i snowboardzistów, oraz zmniejszyli liczbę miejsc 
w hotelach, restauracjach i barach.  A co najważniejsze złożyli deklaracje, że zrobią wszystko, aby utrzymać 
ceny z zeszłego sezonu. To miła informacja w tych trudnych czasach!

Jednocześnie miejcie na uwadze, że w tym sezonie spontaniczność może przynieść rozczarowania. Gdy im-
pulsywnie podejmiecie decyzje o wypadzie na czeskie stoki, może się okazać, że nie ma już wolnego miejsca 
w Waszych ulubionych ośrodkach. Dlatego rezerwujcie już dziś i wybierajcie takie miejsca, które oferują 100 
proc. elastyczności w nieprzewidzianej sytuacji, jak np. kolejny atak pandemii.

Nasi gestorzy wychodzą Wam naprzeciwko w tych trudnych czasach. Warto jest sprawdzać witryny interne-
towe, profile social mediowe oraz dedykowane aplikacje, gdzie pojawiają się najświeższe informacje. Bazę 
takich adresów znajdziecie w naszym vademecum. Sprawdzajcie, rezerwujcie nim podejmiecie decyzję.

Na dzisiaj mogę śmiało stwierdzić – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tegoroczne urlopy i wyjazdy 
były udane jak zawsze.
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Zalecenia dot. bezpiecznego 
szusowania w pandemii

• Jeśli zdecydujesz się podróżować do ośrodka narciarskiego, spróbuj 
zmniejszyć ryzyko zachorowania na Covid-19, wybierając samochód, 
jako środek transportu. Kilkunastogodzinna podróż autokarem nie jest 
teraz najlepszym wyborem.

• Jeśli to możliwe, zarezerwuj zakwaterowanie blisko stoków, by nie korzy-
stać ze skibusa.

• Często dezynfekuj ręce. W kurortach narciarskich środki dezynfekcyjne 
znajdować się będą przy wejściu do wszystkich zamkniętych pomiesz-
czeń, jak stacje kolei linowych, czy restauracje i schroniska.

• Zachowuj dystans społeczny, zarówno w budynkach, jak i na stokach. 
Nie we wszystkich krajach i regionach obowiązujący dystans wynosi 2 
metry, dlatego zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami obowiązującymi 
w regionie, w którym szusujesz.

• Na lunch wybieraj mniej popularne godziny, gdy w restauracjach i schro-
niskach jest mniej ludzi. Jeśli tylko pozwoli na to pogoda, korzystaj ze sto-
lików na świeżym powietrzu.

• Zarezerwuj swój sprzęt narciarski z wyprzedzeniem, abyś nie musiał spę-
dzać zbyt dużo czasu w wypożyczalni.

• Nie zapomnij o odpowiednim ubezpieczeniu podróżnym, które obejmuje 
również ryzyko zakażenia Covid-19, lub inne ryzyka związane z wystąpie-
niem koronawirusa. Większość firm ubezpieczeniowych dostosowała już 
swoją ofertę ubezpieczeń turystycznych do warunków pandemii.
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Nowości w ośrodkach 
Inwestycje

Całkowite inwestycje w czeskich ośrodkach narciarskich wyniosły w tym roku 750 milionów koron (około 127 
milionów zł). Środki te przeznaczono głównie na budowę kolejek linowych, rozszerzenie i poprawę efektywno-
ści zaśnieżania, nowe ratraki i technologię Snowsat, oraz rozszerzenie usług on-line i zaplecza. 

Do najważniejszych nowości należą:

• budowa 3 kolejek linowych w ośrodkach Kraličák w Jesionikach, Říčky w Górach Orlickich i Mladé Buky 
w Karkonoszach

• budowa nowych tras zjazdowych oraz połączenie niektórych tras w ośrodkach Ještěd i Tanvaldský Špičák 
w Górach Izerskich, Dolní Morava w Kralickim Śnieżniku, Klínovec w Rudawach i Bílá w Beskidach

• nowe ratraki do przygotowywania tras w ośrodkach SkiResort Černá Hora-Pec w Karkonoszach, Deštné 
w Górach Orlickich, Tanvaldský Špičák w Górach Izerskich i Ramzová w Jesionikach

• optymalne i efektywne zaśnieżanie dzięki technologii Snowsat w ośrodkach Deštné w Górach Orlickich, 
SkiResort Černá Hora-Pec i Szpindlerowy Młyn w Karkonoszach i Ještěd w Górach Izerskich,

• rozległa modernizacja w niektórych ośrodkach obejmująca także zbiorniki retencyjne (Harrachov i Her-
líkovice w Karkonoszach, Lipno na Szumawie, Klínovec, Plešivec i Bublava w Rudawach, Tanvaldský 
Špičák w Górach Izerskich),

• nowy system sprzedaży skipassów w punktach selfservice i on-line (Harrachov w Karkonoszach, Říčky 
w Górach Orlickich),

• rozszerzenie usług on-line i programów lojalnościowych (Dolní Morava w Kralickim Śnieżniku, Lipno, 
SkiResort Černá Hora-Pec i Szpindlerowy Młyn w Karkonoszach),

• rozbudowanie zaplecza i usług dla narciarzy (m.in. wieczorne zjazdy, nowe szkółki narciarskie, wypoży-
czalnie sprzętu narciarskiego) między innymi w ośrodkach Lipno na Szumawie, Dolní Morava w Kralickim 
Śnieżniku, Harrachov, Malá Úpa i Szpindlerowy Młyn w Karkonoszach i Kohútka w Jawornikach.

W Czechach 98 proc. kolejek linowych jest otwartych, przejazd trwa poniżej 9 minut, więc ryzyko  
zakażenia jest niskie.
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Nowości w ośrodkach 
Na narty z Czech Skipass

W nadchodzącym sezonie zimowym 2020/21 narciarze, tak jak co roku, będą mogli skorzy-
stać z oferty Czech Skipass – całosezonowego karnetu do największych ośrodków narciar-
skich w całych Czechach. Jego posiadacze będą mieć do dyspozycji 147 kolejek linowych 
i wyciągów w 19 największych czeskich ośrodkach narciarskich. 

Czech Skipass umożliwia narciarzom korzystanie z ogółem 195 km tras zjazdowych, 39 ko-
lejek linowych i 108 wyciągów. Karnet można zakupić w kasach we wszystkich ośrodkach 
narciarskich, które są włączone do projektu Czech Skipass. Obowiązuje przez cały sezon, 
obejmuje także wieczorne zjazdy (oprócz Szpindlerowego Młyna), może być używany wy-
łącznie przez osobę, na którą został wystawiony.  

Cena karnetu dla osoby dorosłej wynosi 11 950 koron (około 2 000 zł), plus opłata za kartę 
50 lub 100 koron, w zależności od miejsca zakupu. Seniorzy powyżej 63 lat zapłacą 9 000 
koron (1 530 zł), juniorzy od 12 do 17 lat 9 950 koron (około 1 700 zł). Skipass dla dzieci od 6 
do 11 lat kosztuje 8 950 koron (1 520 zł). Skipass jest imienny, przy zakupie należy dostarczyć 
fotografię. 

Czech Skipass obowiązuje w następujących ośrodkach narciarskich: Szpindlerowy Młyn, Skiresort Černá hora - Pec (obejmujący stacje: Jańskie Łaźnie, Pec pod Śnieżką, Velká Úpa, 
Svoboda nad Úpou i Černý Důl), Malá Úpa, Dolní Dvůr, Herlíkovice i Bubákov, Vítkovice w Karkonoszach, Klínovec, Plešivec, Špičák, Lipno, Dolní Morava, Deštné, Kohútka, Monínec 
i Bílá. 

W przypadku nie wykorzystania całego skipassu z powodów zdrowotnych lub w przypadku zamknięcia ośrodka narciarskiego, posiadaczom skipassu będzie przysługiwać zwrot 
pieniędzy.

Vademecum Zimowe 2020/2021 6www.czechtourism.com



Ukryte perełki. Tutaj jest cicho, 
spokojnie i malowniczo...

Przedstawiamy kilka ośrodków w Czechach, które oferują wszystko to, co 
w czeskich górach jest najlepszego dla całej rodziny– ciekawe, dobrze 
przygotowane trasy, dobrą gastronomię i niedrogie karnety. A wszystko to 
całkiem blisko naszej granicy.

Bedřichov

Niewątpliwie jednym z tego typu ośrodków, jest położony z dala od głów-
nych szos i wielkich centrów narciarskich Bedřichov. Ta urocza wioska le-
żąca w malowniczej dolinie w Górach Izerskich. To jedno z najlepszych 
miejsc dla początkujących narciarzy, oraz dla rodzin z dziećmi. Trasy są tu 
bardzo szerokie, łagodne, a kolejek do wyciągów (7 orczyków) praktycznie 
brak. Znaleźć tu można przyjemną gospodę, z klasycznymi czeskimi po-
trawami regionalnymi.

Benecko

Po południowej stronie Karkonoszy, niedaleko miasteczka Vrchlabi znaj-
duje się Benecko. Jest to nowoczesna, ale bardzo spokojna stacja. Jej „krę-
gosłupem” jest czteroosobowa kanapa, wzdłuż której ciągnie się szeroka, 
czerwona trasa. W pobliżu znajduje się kilka przyjemnych restauracji i go-
spód. Oprócz tego funkcjonuje tu sporo mniejszych wyciągów, (łącznie 
10), przy których, na sąm.in. wydzielone łatwe tereny ćwiczebne dla dzieci. 
Jest tu także osobny stok z czarną trasą. Takie rozdzielenie terenów o róż-
nych stopniach trudności powoduje, że jest to świetna destynacja dla ro-
dzin z dziećmi.
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Ukryte perełki. Tutaj jest cicho, 
spokojnie i malowniczo...

Dolní Morava

Bardzo atrakcyjnym miejscem na narty jest położona pod Śnieżnikiem miejscowość Dolní Morava. Do 
niedawna była to wioska znana tylko wtajemniczonym, głównie miłośnikom wędrówek na nartach – pro-
wadzące stąd szlaki na Śnieżnik należą do najpiękniejszych w całych Sudetach. Ale od kilku lat powstaje 
tu nowoczesny ośrodek narciarstwa zjazdowego. Dwie nowe kanapy, do tego dwa orczyki i dwa wyciągi 
ćwiczebne dla dzieci, a do wyboru ponad 7,5 km tras zjazdowych wszystkich kolorów – to podobno do-
piero początek rozbudowy stacji. Oczywiście właściciele zadbali też o gastronomię, serwis i wypożyczal-
nię. Największe zalety – piękny krajobraz i małe kolejki do wyciągów, a wszystko za rozsądną cenę.

Velké Karlovice

Z Sudetów przenosimy się jeszcze w Beskidy. Jedną z najciekawszych stacji narciarskich w tym rejonie są 
Velké Karlovice. Leżą w sercu bardzo ciekawego regionu nazywanego Wałaskiem (Valašsko). Szczyci się 
on najlepiej w tej części kraju zachowanym folklorem, tradycjami pasterskimi i świetną architekturą drew-
nianą. W górnej części wioski położonych jest kilka dobrych hoteli o zróżnicowanym standardzie (w tym 
także czterogwiazdkowy), przy których działają wyciągi narciarskie. Łącznie jest ich tu cztery (wszystkie 
orczykowe), przy których przygotowano ponad 2,5 km tras zjazdowych, głównie łatwych i średnich. Naj-
ciekawszy teren to stok Razula, położony naprzeciwko hotelu Lanterna. Cała dolina oferuje spokój, ciszę i 
piękne otoczenie ośnieżonych smreków. Idealne miejsce na romantyczny weekend na nartach połączony 
z wypoczynkiem w tutejszym spa.

Świat byłby smutny, gdyby nie było miejsc wyjątkowych i odmiennych. Starożytni uznawali, że ich istnie-
nie to zasługa „genius loci” – opiekuńczej sile kształtującej ich wyjątkowość, często określanej jako okre-
ślanej jako duch-opiekun. Nasze perełki z pewnością mają swojego opiekuńczego ducha. Czasem po-
dobno można go nawet zobaczyć, jak na pełnej prędkości mknie między drzewami na rogatych saniach…
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Przegląd wybranych ośrodków zimowych 
w Sudetach, Beskidach i Karkonoszach

Zima w Jesionikach

Do licznych nowości nadchodzącego sezonu zimowego w Jesionikach należy między innymi sześcioosobowa kolejka 
linowa w SKI Kraličák, jedna z najnowocześniejszych w Czechach, z ogrzewanymi siedzeniami, czy szybkim dostępem do 
wi-fi. Na Pradziadzie przybył nowy ratrak do utrzymywania najwyżej położonych tras biegowych w Czechach. W ośrod-
kach narciarskich Kouty i Červenohorské sedlo będą działały wydajniejsze armatki śniegowe, przybędzie miejsc parkin-
gowych. Do dyspozycji narciarzy będą skipasy on-line. 

W Jesionikach znajduje się 55 ośrodków narciarskich, od małych rodzinnych, aż po duże resorty.  Do największych należą 
Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo i Kraličák. 

Jesioniki oferują jedne z najdłuższych tras zjazdowych w Czechach. Najdłuższa z nich, mierząca ponad 3 km, znajduje 
się w Ramzovej. Nieco krótsza nartostrada, mierząca ponad  2,5 km, czeka na narciarzy w ośrodku Kouty nad Desnou.

Miłośnicy biegówek mają do dyspozycji około 300 km tras biegowych. Jesioniki przecina Jesionicka Magistrala Biegowa 
mierząca 114 km. Rozpoczyna się ona w Dolní Moravie i wiedzie przez  Kladské sedlo, Paprsek, Ramzovské sedlo, Keprník, 
Červenohorské sedlo, Švýcarnu, Praděd, Sedlo Skřítek w kierunku do Hraběšic, kończąc w miejscowości Vikýřovice koło 
Šumperka.

Amatorom wycieczek skialpinistycznych i na rakietach śnieżnych polecamy oznaczone trasy wiodące grzbietami gór-
skimi, które zaprowadzą uczestników na najwyższe szczyty górskie z pięknymi widokami na okolicę. Do ulubionych tras 
należą na przykład Vysoká hole, Sviní žleb, stoki Pradziada, Dlouhých strání lub Śnieżnika Kłodzkiego na pograniczu cze-
sko-polskim.

Transport między ośrodkami narciarskimi zapewnią skibusy, które będą kursować w weekendy od stycznia do połowy 
marca 2021. Posiadacze kart YES CARD i Olomouc region Card mogą korzystać bezpłatnego przejazdu w drodze po-
wrotnej. 

Po aktywnie spędzonym dniu możemy odpocząć w najlepszych w Czechach ośrodkach wellness: w uzdrowisku ter-
malnym Velké Losiny, uzdrowisku Priessnitza w Jeseníku czy w Dolní Lipovej. Do popularnych ośrodków wellness należą 
Therme Park Velké Losiny, Kolštejn, Kopřivná i inne.

Więcej informacji dotyczących ośrodków narciarskich w Jesionikach: www.jeseniky.cz i www.ok-tourism.cz.
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Przegląd wybranych ośrodków zimowych 
w Sudetach, Beskidach i Karkonoszach

W Góry Izerskie z jednym skipassem

Skiarena Izerki zaoferuje w tym roku 17 km tras zjazdowych, 21 wyciągów, 2 kolejki linowe i 3 ruchome dywany dla dzieci. Do dyspozycji narciarzy będą także szkółki narciarskie, 
wypożyczalnie i serwisy sprzętu. W sezonie 2020/21 na trasach zjazdowych w Bedřichovie, Severáku i w Tanvaldskim Špičáku obowiązuje wspólny skipass.

W stacji narciarskiej Tanvaldský Špičák na narciarzy czekają dodatkowe miejsca parkingowe na Špičáku 1 i poszerzona niebieska trasa zjazdowa Turistická. Poszerzone zostaną także 
pozostałe trasy – czerwona trasa Závodní i czarna trasa Slalomowa (w sezonie 2021/22).

Ośrodek narciarski Tanvaldský Špičák oferuje ogółem 8 200 metrów nartostrad. Najdłuższa trasa Turistická mierzy 1 760 metrów, jej przewyższenie wynosi 280 metrów. Do dyspo-
zycji narciarzy jest 5 tras zjazdowych o długości przekraczającej 1 kilometr. Znajdziemy tu trasy o wszystkich poziomach trudności – od najtrudniejszej, czarnej, aż po łatwe, niebie-
skie. Nowa, rodzinna trasa zjazdowa Kostelní (niebieska/ czerwona) ma długość 1 180 metrów i 40 metrów szerokości. Trasa wiedzie ze Špičáku do Alberchtic na Špičák II. Nazwa 
Kostelní (po polsku Kościelna) nawiązuje do dwóch kościołów, które są widoczne podczas zjazdu. 

Dzięki nowoczesnemu systemowi odpraw wszystkie trzy stacje w Izerkach, Tanvaldský Špičák, Severák i Bedřichov są dostępne na jeden skipass. Posiadacze skipassów mogą 
korzystać bezpłatnie ze skibusa, który będzie w tym sezonie kursować między wszystkimi stacjami. Połączone ośrodki oferują narciarzom łącznie 17 km tras zjazdowych. Bedřichov 
i Severák są idealne dla rodzin z dziećmi, natomiast Tanvaldsky Špičák jest odpowiedni także dla bardziej zaawansowanych narciarzy. 

www.skijizerky.cz 
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Przegląd wybranych ośrodków zimowych 
w Sudetach, Beskidach i Karkonoszach

Bezpieczne szusowanie w Szpindlerowym Młynie

Ośrodki górskie zarządzane przez firmę Tatra Mountains Resort (TMR) szykują się do zimy 
pełną parą, starając się wykorzystać prognozowane ochłodzenie na zaśnieżanie i przygoto-
wywanie tras zjazdowych. Inauguracja sezonu w Szpindlerowym Młynie jest zaplanowana 
na 12 grudnia. Ośrodek Ještěd, wraz z nową trasą zjazdową Nová Skalka zostanie otwarty 
prawdopodobnie 26 grudnia. W grudniu planowane jest także otwarcie pozostałych ośrod-
ków zarządzanych przez TMR.  Oprócz przygotowania tras zjazdowych, szczególny nacisk 
będzie położony na środki bezpieczeństwa w związku z pandemią, aby zapewnić narcia-
rzom komfortowy wypoczynek. 

Narciarze mają możliwość zakupienia skipassów na wybrany termin w najlepszych cenach 
– im wcześniej, tym taniej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, zakupiony ski-
pass będzie można w razie potrzeby bezpłatnie stornować do 23 grudnia. 

Najsłynniejszy czeski ośrodek narciarski Szpindlerowy Młyn przygotował na zimę 2020/21 
szereg nowości dla narciarzy i turystów. Na Świętym Piotrze będzie do dyspozycji snow-
boardzistów i  miłośników freestyle snowpark. Na Hromovce pojawi się półprofesjonalna 
trasa  skicross. Oprócz jednodniowych i kilkudniowych skipassów, narciarze mogą zakupić 
całosezonowy skipass.

Źródło: www.mestospindleruvmlyn.cz
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Przegląd wybranych ośrodków zimowych 
w Sudetach, Beskidach i Karkonoszach

Snowhill, Herlíkovice, Šachty i Kamenec

Karkonoskie ośrodki narciarskie Snowhill, Herlíkovice, Šachty i Kamenec, szykują się do rozpoczęcia sezonu zimo-
wego. 

• Ośrodki oferują:

• wspólny skipass

• 20 km tras zjazdowych

• 3 kolejki linowe i 10 wyciągów narciarskich

• 4 parki narciarskie dla dzieci

• sprzedaż skipassów on-line

• bezpłatny parking i wifi 

Ważnym udogodnieniem dla narciarzy wypoczywających w ośrodkach Snowhill jest możliwość zakupu skipassów 
on-line w korzystnych cenach. E-shop znajdziemy na stronie snowpass.snowhill.cz.  

Ośrodek narciarski Herlíkovice w Vrchlabí jest idealnym miejscem aktywnego wypoczynku, zarówno dla począt-
kujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Znajdziemy tu profesjonalnie przygotowane, naśnieżone i ratrakowane 
trasy zjazdowe o różnych poziomach trudności. Narciarze mają do dyspozycji bezpieczne i komfortowe kolejki 
linowe i wyciągi z odpowiednią przepustowością. Na dzieci czekają parki narciarskie z nauką jazdy na nartach. 
Nastolatkom z pewnością spodoba się zabawa w snowparku.   

Ośrodek narciarski Šachty w miejscowości Vysoké nad Jizerou jest polecany rodzinom z dziećmi.  Na najmłod-
szych i początkujących narciarzy czeka park narciarski Petruškovy vrchy, z nauką szusowania pod okiem doświad-
czonych instruktorów. Znajdziemy tu ruchomy dywan, wyciąg narciarski, karuzelę i bajkowy slalom. Dzieci, które 
już opanowały jazdę na nartach, mogą spróbować swych umiejętności w parku narciarskim Větrov. Na zaawanso-
wanych narciarzy czekają główne trasy zjazdowe ośrodka Šachty. 

Ośrodek narciarski Kamenec w Jabloncu nad Jizerou jest przyjemnym miejscem aktywnego wypoczynku, pole-
canym narciarzom, którzy preferują łagodne stoki. Tutejsze trasy zjazdowe mają długość ponad 1 km, szerokość 
aż 80 m, są odpowiednie dla mniej doświadczonych narciarzy. Postępy w nauce szusowania można testować na 
trasie slalomowej z pomiarem czasu.  

Więcej informacji znajdziemy na stronie www.snowhill.cz 

Źródło: Skiareál Herlíkovice

Źródło: Skiareál Kamenec
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Przegląd wybranych ośrodków zimowych 
w Sudetach, Beskidach i Karkonoszach

Ještěd

Ośrodek narciarski Ještěd buduje trasę zjazdową Nová Skalka, która powinna zostać otwar-
ta w tym sezonie. Zapewni ona komfortowe szusowanie, idealne dla rodzin z dziećmi i po-
czątkujących narciarzy. 

Rozpoczęto również przedsprzedaż wyjątkowych skipassów, ważnych przez 3 lata, w sezo-
nie zimowym i letnim, z dodatkowymi bonusami. 

Informacje o projekcie NOVÁ SKALKA:

• długość trasy 1,5 km, szerokość 45 m,

• bez potrzeby budowy nowej kolejki czy wyciągu,

• zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu narciarzy,

• nowoczesna technologia zaśnieżania (SNOW FACTORY) – idealne warunki śniegowe 
przez całą zimę i lepsze warunki w szkółce narciarskiej Maxiland,

• rozszerzenie tras zjazdowych Slalomák i Liberecká,

• wieczorne szusowanie przy energooszczędnym oświetleniu (od r. 2021/22),

• Trasa Beranova będzie bezpiecznym i wygodnym połączeniem między Černým vr-
chem i Skalką (od r. 2021/22),

• całkowity koszt inwestycji wyniesie około 120 milionów koron (ponad 20 mln złotych),

Pierwsze trasy zjazdowe pod  Ještědem powstały już w latach trzydziestych XX wieku. In-
tensywny rozwój ośrodek przeżywał w latach 2006-2009, w ramach przygotowań do mi-
strzostw świata. Zbudowano wówczas nowe wyciągi i kolejki linowe. Cały region liberecki 
od lat jest związany ze sportami zimowymi, działa tu wiele klubów sportowych. 

Więcej informacji o ośrodku: www.skijested.cz
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Przegląd wybranych ośrodków zimowych 
w Sudetach, Beskidach i Karkonoszach

Dolní Morava

Ośrodek Dolní Morava szykuje się do otwarcia sezonu zimowego. Tak jak co roku, na narciarzy czeka wiele nowości. Miłośnicy szusowania będą mogli korzystać z ponad dziesięciu 
dodatkowych kilometrów tras dzięki czterem mamucim zjazdom. 

Dzięki połączeniu ulubionej panoramicznej trasy zjazdowej Slamník z czerwoną trasą Sněžník B powstała ciekawa nartostrada o długości niemal dwóch i pół kilometra. Kolejne kilo-
metry tras powstały w wyniku połączenia Slamníka, Sněžníka A i trasy Kamila. Na narciarzy czekają piękne krajobrazy, a w środkowej części trasy zjazd jedną z najbardziej stromych 
czarnych tras w Czechach. Końcowy odcinek szusowania jest już łagodny. Ogółem przybyły tu niemal dwa kilometry nartostrad. 

Kolejna nowa trasa, z pięknymi widokami, wiedzie przez Slamník, Vyhlídkovą, górną trasę łącznikową i trasę Kamila. Jej długość wynosi ponad trzy kilometry. Na narciarzy czekają 
malownicze widoki na górskie stoki i Ścieżkę w Obłokach. Szusowanie zakończymy na czerwonej trasie Kamila. 

Dzięki połączeniu tras zjazdowych Slamník, Vyhlídková, Velký Slon i Ondráš, powstała nartostrada o długości niemal trzech kilometrów. Na narciarzy czeka tu także adrenalinowa 
zabawa na snow trailach, trasa crossowa, fun traile i snowpark. 

Tegoroczną nowością na Dolní Moravie jest także wieczorne szusowanie na trasie zjazdowej Kamila. Wzdłuż szerokiej nartostrady zostanie zainstalowanych szesnaście latarni LED. 
W ośrodku przybędą również nowe armatki śnieżne na wysięgnikach i lance śnieżne TechnoAlpin. Stoki zjazdowe będą więc w stu procentach  zaśnieżone. 

Szczegółowe znajdziemy na stronie www.dolnimorava.cz.
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Przydatne linki

www.prijezdovyformular.cz (https://plf.uzis.cz/) 
Po przyjeździe do Republiki Czeskiej z krajów, które nie znajdują się na liście krajów z niskim  
ryzykiem epidemicznym, należy wypełnić formularz przyjazdowy 

www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/important-covid-19-measures-for-foreigners-183562/ 
Informacja oficjalna, rządowa na temat sytuacji epidemiologicznej 

www.visitczechrepublic.com/pl-PL/Travel-Info 
Najważniejsze informacje dla podróżujących
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Kontakt

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego 
CzechTourism

Adres: Al. Róż 16, 00-556 Warszawa

T: +48 22 629 29 16, +48 668 853 123

E: warszawa@czechtourism.com

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Czeskiej

Ambasador: Grażyna Bernatowicz

Adres: Valdštejnská 8, 118 01 Praga

T: (+420) 257 099 500
F: (+420) 257 530 399

E: praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.praga.msz.gov.pl
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