SkiResort ČERNÁ HORA-PEC – Janské Lázně
Popis resortu
Lyžařský areál Černá hora - Jánské Lázně je součástí SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, který dále
tvoří skiareály Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa a Svoboda nad Úpou. Lyžařský areál pod
Černou horou se nachází ve východní části Krkonoš v nadmořské výšce 530 – 1 260 metrů a je
jedním z největších a nejvyhledávanějších lyžařských středisek v České republice.

S ostatními čtyřmi areály SkiResortu nabízí celkem 44 kilometrů sjezdovek na jeden skipas. Mezi
všemi pěti areály funguje bezplatný systém dopravy prostřednictvím SkiTour Express autobusů a ze
svahů skiareálu Černá hora – Jánské Lázně se do Pece pod Sněžkou přepravíte také pomocí sněžné
rolby SkiTour nebo přímo na svých lyžích. Skiareál Černá hora leží 15 kilometrů od Trutnova. Jedná
se o ideální středisko pro trávení letní i zimní dovolené.
Skiareál nabízí dlouhé a přehledné tratě pro méně zdatné lyžaře, náročnější červené a jednu černou
sjezdovku pro zkušené sportovce. Většina profesionálně upravených svahů poskytuje lyžařům úžasné
pohledy na údolí Jánského potoka. Z Černé hory vedou jedny z nejdelších sjezdovek v České
republice (dálka až 3 kilometry). Středisko láká návštěvníky jedinou osmimístnou kabinkovou
lanovkou v ČR ČERNOHORSKÝ EXPRESS. Dále přepravu lyžařů zajišťuje čtyřmístná sedačková
lanovka a dalších 11 přibližovacích vleků.
Celková přepravní kapacita skiareálu je až 11000 osob za hodinu. Sjezdových tratí má areál 16,
celková délka je přes 12 kilometrů. Téměř z vrcholu Černé hory vede černá sjezdovka „Pod kabinou“
dlouhá 2,6 kilometru. Pro zdatné lyžaře je také připravený měřený slalom na sjezdovce Sport 3. Dále

se ve skiareálu nachází sedm sjezdovek střední obtížnosti (červených), zbylé jsou barvy modré a tedy
lehké. 70 % sjezdovek je vybaveno systémem umělého zasněžování, jejich denní úprava je v dnešní
době již samozřejmostí. Stejně je tomu tak i s lyžováním večerním.
Zde mohou návštěvníci vyzkoušet nejdelší osvětlenou sjezdovku v České republice. Jmenuje se
Protěž a její délka je úctyhodných 1,6 kilometru.Lyžařský areál standardně nabízí služby dětské
školičky. Malí začínající lyžaři mohou využít celkem tři místa, která jsou určená pro jejich první
lyžařské krůčky. První z nich se nachází přímo na vrcholu Černé hory pod Sokolskou boudou, další
dvě jsou ve spodní části areálu. Najdete zde pojízdné koberce, dětské vleky s lanem, řadu atrakcí
i zábavných pomůcek. Dětská lyžařská školička využívá jednu sjezdovku žluté barvy a dvě modré,
které jsou velmi mírné a vhodné i pro začátečníky.
Atrakcí areálu Černá hora – Jánské Lázně je místní 3,5 km sáňkařská dráha. Vstup na ní není
zpoplatněn, stačí jen vyjet kabinkovou lanovkou na vrchol Černé hory a vyzkoušet Černohorskou
sáňkařskou cestu. Sáňky si lze v areálu i vypůjčit, bez ohledu na věk. Sportovní areál nabízí hned
několik možností k parkování. Centrální parkoviště se nachází u dolní stanice kabinkové lanovky,
další je pod sjezdovkou Hofmanky. Také lze využít odstavné plochy pro automobily pod Lesním
domem u jedné z dětských sjezdovek. Středisko dále poskytuje služby lyžařské školy, půjčovnu
lyžařského vybavení a jeho profesionální servis.
Areál poskytuje širokou škálu možnosti občerstvení. Na vrcholu Černé hory, v nástupních stanicích,
na sjezdovkách i v dětských LIVE parcích najdete skibary, bistra a restaurace, často s atraktivními
vyhlídkovými terasami. Tam se za příznivého počasí grilují například klobásy nebo vepřová kolínka.
Možností ubytování je zde také hodně. Hotely, pensiony a apartmány jsou jak přímo u areálu, tak
v jeho těsné blízkosti. Neváhejte a přijeďte si vyzkoušet až 3 kilometry dlouhé sjezdovky a užít si
zimní sportování v krásné krajině Krkonoš.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 50.712371,15.715223
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.675833,15.685278
Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Teď byli v sámošce, nakoupili...: ,
GPS: 50.686389,15.718056

Příběhy, které se odehrály v okolí
Malé Alpy ve střední Evropě: , GPS: 50.678654658752,15.724240808398
Léčivé prameny pod Černou horou: , GPS: 50.6310877,15.7818159

Doporučená místa
Hotel Grund Resort Golf & Ski****: , Tel: +420499421950, Email:
reservation@grundresort.cz, Adresa: Mladé Buky 445, GPS: 50.60028056,15.83418889
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
Městské muzeum a TIC Žacléř: , Tel: +420499739225, Email: muzeum@zacler.cz, Adresa:
Rýchorské nám. 10, Žacléř, GPS: 50.6529758,15.9074475
DOTEK - dům obnovy tradic, ekologie a kultury: , Tel: +420739203205 , Email:
pavel.vojtech@ekologickavychova.cz, Adresa: Horská 175, Horní Maršov , GPS:
50.6544197,15.8192067

