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Fakta om Tjekkiets vigtigste skisportssteder 
 
Næsten alle Tjekkiets grænser dannes af 
bjergkæder. Historisk set har det været en 
sikkerhed for beboerne, men nu er bjergene 
mest en fordel for skiløberne.  
  Skipas kan købes for hvert skisportssted, eller 
man kan anvende det såkaldte Czech Skipass, 
der gælder i 23 skisportscentre hele sæsonen.  
  Czech Skipass tilbyder 190 km pister, 34 
stolelifter og 141 slæbelifter. Et helårsskipas 
koster 410 euro for voksne, 335 euro for unge 
(12-17 år) og seniorer (63+). Pris for 6-12 årige 
er 300 euro.  
 
Černá hora - Pec 
Skipasset gælder til Tjekkiets største skiområde med 41 km pister i fem 
forbundne områder. De er meget forskellige og har pister af varierende 
sværhedsgrad. Her findes pister op til tre kilometer, men også børneområder 
med lette pister og faciliteter for de små skiløbere plus attraktivt skiløb i form af 
en sjov pist, funline, med skarpe kurver og en tunnel, eller pister med tidtagning 
for storslalom og styrtløb.  
Mellem områderne kører 11 skibusser, nogle steder kan man endda køre med 
en pistemaskine. Her findes Tjekkiets eneste kabinelift til otte personer og en 
seks-personers, der er opvarmet.  
En 3,5 kilometers kælkebane har eksisteret i 100 år. 
 



Herlíkovice 
Herlíkovice er et populært skisportssted med skibusser direkte fra Prag. Alt 
udstyr kan lejes her. Årets nyhed er en pakkeløsning og et gæstekort med 
mulighed for at købe liftpas online. Regelmæssigt kan man teste nye 
skimodeller af forskellige mærker gratis. 
 
Monínec 
Familieskiområde, hvor man oplever en masse sjovt. Fra Prag er der kun 70 
km. Sæsonen startede allerede 26. oktober takket være snekanoner. Købes 
liftpas online, får man en betydelig rabat. Der er mange begivenheder i løbet af 
sæsonen. 
 
Špičák 
Špičák tilbyder de bedste muligheder for skiløb på den tjekkiske side af 
Šumava-bjergene. Mulighed for perfekt skiløb findes her for alle slags skiløbere, 
både begyndere, børnefamilier og erfarne skiløbere. Børn under seks år har 
gratis adgang til lifterne. 
Nytårsaften er der skiløb med fakler på den sorte piste. Skiskolen underviser i 
skiløb, snowboarding og freestyle. Man kan også låne de populære snecykler, 
fatbikes. 
 
Kouty 
Det største skisportssted i Mähren med Tjekkiets første seks-sæders stolelift. 
Ved topstationen findes et udsigtstårn. En selvfølge er skiparken til børn og 
aftenskiløb. Langrendsløbere bliver imponeret af løjpen ved det vidunderlige 
vandkraftværk Dlouhé stráně. I alt findes 50 km løjper. I marts 2017 finder 
Jeseníky Cup'en sted her. Det er en international konkurrence for voksne i 
storslalom og specialslalom, der indgår i det internationale skiforbunds 
kalender. 
 
Razula 
Familieskiområdet Valachy i Østmähren (Velké Karlovice) har glimrende 
wellnessfaciliteter og endda pools med termalvand. Sæsonens nyhed er 
begivenheden Ski & Swim, hvor liftpasset giver gratis adgang til poolen. Som 
bonus bydes der på den traditionelle kage frgál. Regelmæssigt arrangeres 
skikonkurrencer for børn. Langrendsløberne kan nyde et omfattende net af 
løjper. Overnattende gæster får et liftpas med i prisen.  
Resortet samarbejder ikke med Czech Skipass, men er en del af Skiregionen 
Valašsko. Køber man to- eller fleredages liftpas, kan man stå på ski i seks 
andre områder. 
 
Om Tjekkiet 
Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i 
kraft af placeringen i hjertet af Europa. Landet prydes af hundredvis af gamle 
slotte, klostre og herregårde samt smukke skove og bjerge. Derudover har 
Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 12 UNESCO-
seværdigheder. Hvert år holdes der et væld af festivaler med fokus på fx musik, 
mad og øl – og desuden har landet en lang række kur- og spasteder – og hele 
90 golfbaner. Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen 
med de 1000 spir” med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, 
charmerende Karlsbro. Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige 



prisniveau har gjort Tjekkiet til et populært rejsemål for både familieferier, 
weekendophold og aktive ferier – året rundt 
 
 
 
 
 

Kontaktinformation: 
Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst: 

 
 
 

Czech Tourism Office, Stockholm                  Target tourism, Trade & Press 
 
Lucie Vallin, direktør                   Pia Klitten Sørensen 
E-mail: vallin@czechtoursim.com                  E-mail: pia@target-tourism.dk 
Tel.: +46(0) 44 04 221                   Tel.: +45 2452 1025 
www.czechtourism.com                   www.target-tourism.dk  
 
 
 
 
 
 
 

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 
http://brand.czechtourism.cz/en/Account/Login 

 


