
 Hlavní sezóna (od 18. 12. 2021 do 24. 12. 2021 a od 3. 1. 2022 do 13. 3. 2022) 

Jedno a vícedenní jízdenky je možné zakoupit jako společné se skiareály Nad nádražím a 

Belveder. O tuto variantu jízdenky je nutné požádat při koupi jízdenky! 

DĚTI DO 6-ti LET - ROČNÍK 2015 A MLADŠÍ MAJÍ VŠECHNY JÍZDENKY ZA 

JEDNOTNOU CENU 20 Kč (kromě sezónní a jízdenek pro dětský svět) 

Bodové jízdenky 

- počet bodů na 

vlecích: 5 bodů 

Lanová dráha, 3 

body vlek 

Zalomený, 3 

body vlek 

Spodní Šance, 

2body vlek 

Lubák, 1 bod 

všechny ostatní 

vleky. Platnost 

bodové jízdenky 

je 2 zimní 

sezóny po sobě 

jdoucí. 

Provoz lanovky a 

vleků denně 

8:30-16:00. 

Večerní 

lyžování: ve 

vybraných dnech 

18:30-21:00 

Všechny časové 

jízdenky kromě 

bodových jsou 

nepřenosné! 

Skupinové slevy 
pro další 

organizované 

skupiny 

Organizované 

skupiny v počtu 

účastníků 10 - 19 

sleva 10% 

 

Jednotlivé jízdy Dospělí Mládež/senioři Děti Rodinná 

1 jízda 165 150 120   

Časové jízdy 

2 hodiny 505 440 360   

4 hodiny 630 545 450   

1-denní 750 655 530 1795 

2-denní 1365 1195 970 3280 

3-denní 1900 1650 1345 4560 

4-denní 2415 2105 1700 5810 

5-denní 2915 2545 2060 7025 

6-denní 3345 2910 2375 8065 

7-denní 3750 3265 2665 9035 

3 dny z 5 2000 1735 1415 4800 

4 dny ze 6 2690 2335 1900 6470 

5 dní ze 7 3075 2680 2170 7410 

Bodové jízdenky 

30 bodů 630  545  440    

120 bodů 

 
2385 2065  1680    

180 bodů 3345  2910  2375    

Večerní lyžování (Středa, pátek, sobota na sjezdovce SPODNÍ ŠANCE) 

od 18:30 370  330  265    

od 19:30 285 245 205    

FREESTYLE AREA snowpark 

1-denní 410  355  295    

4 hodiny 235 205 175    

Dětský svět 

Sirotek 10 jízd 200 200  200    

Sirotek 20 jízd 315 315 315    

Sirotek 50 jízd 460 460 460   

https://lyzovani.spicak.cz/cz/sekce/vecerni-lyzovani-30/
https://lyzovani.spicak.cz/cz/sekce/vecerni-lyzovani-30/
https://lyzovani.spicak.cz/cz/sekce/vecerni-lyzovani-30/
https://lyzovani.spicak.cz/cz/sekce/vecerni-lyzovani-30/


 

Jízdné mládež 

Mládež ročník narození 2004 - 2006 mají nárok na zlevněnou mládežnickou jízdenku. 

Sleva se poskytuje na základě předložení dokladu, prokazujícího věk dítěte. 

 

Jízdné děti 
Děti ročník narození 2007 - 2014 mají nárok na zlevněnou dětskou jízdenku. 

Sleva se poskytuje na základě předložení dokladu, prokazujícího věk dítěte. 

 

Rodinné jízdné 
Rodinná jízdenka platí pro dvě dospělé osoby plus všechny vlastní děti spadající do věkové 

kategorie děti. Do rodinné jízdenky je možno zahrnout i osoby věkové kategorie mládež za 

cenu 25% z odpovídající jízdenky (jízdenky pro mládež). 

Sleva se poskytuje na základě předložení dokladu, prokazujícího přímý rodinný vztah 

(manžel/ka, vlastní dítě) - v případě, že rodiče dítěte nejsou sezdáni, předloží doklad, ve 

kterém jsou tyto údaje doloženy (pas, rodný list). 

 

Jízdné senioři 
Senioři (ročník narození 1953 - 1961) 

Senioři 70+ (ročník narození 1952 a starší) - sleva 80% z jízdného senioři. 

Sleva se poskytuje na základě předložení občanského průkazu. 

Organizované skupiny v počtu účastníků 20 a více sleva 20% 

Lyžařské školy mohou požádat o možnost využít skupinových slev vedení Sport service s.r.o. 

od 17. 2. 2022. Tato sleva bude poskytnuta pouze v případě schválení žádosti. 

 

ČD SKI 
V rámci společného projektu ČD Ski se můžete v období od 12. ledna do 31. března, dopravit 

do našeho areálu spojem ČD. Na základě předložené platné jízdenky s cílovou stanicí Špičák 

ze směru Plzeň – Klatovy – Špičák vám poskytneme slevu 20% na jednodenní jízdenku. 

 

innogy karta 
Při předložení platné innogy karty máte nárok na : 

Slevu 20% z nesnížené ceny jednodenního dospělého skipasu lze uplatnit jednou denně v 

zimní sezoně 2021/2022. 

Slevu 10% z ceny jednodenního rodinného skipasu lze uplatnit jednou denně v zimní sezoně 

2021/2022. Slevu na jednodenní skipas pro dospělého a jednodenní skipas pro rodinu nelze v 

jednom dni kombinovat. 

Použití inogy karty je omezeno na jednu osobu, na jeden skipas denně. Innogy karta je 

nepřenosná. Slevu získáte po předložení platné inogy karty v pokladnách označených 

symbolem innogy karta. V lyžařském areálu je možné uplatnit každý typ slevy pro držitele 

innogy karty maximálně 10x za zimní sezónu 2021/2022. Více o slevách najdete na 

www.innogy.cz 

 

ISIC 
Při předložení platné ISIC karty máte nárok na 10% sleva na jednodenní časové jízdenky a 

13% sleva na nepřenosnou sezónní jízdenku pro dospělého. 

 

https://www.innogy.cz/o-innogy/innogy-karta/

