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ANOTACE 
 

 Předmětem bakalářské práce je srovnání vybraných lyžařských středisek a analýza 

jejich nabízených služeb turistům v Krušných horách. Úvodem se práce zabývá stručnou 

charakteristikou daného území a spojitostí vzniku zimních sportů v horských oblastech. Dále 

je podrobněji probrána problematika jednotlivých skiareálů, které jsou posléze vzájemně 

porovnány. Závěrečným dotazníkovým šetřením uskutečněným přímo v místě každého 

areálu jsou služby ohodnoceny dle jejich kvality. 

 

Klíčová slova: Krušné hory, lyžařské středisko, historie zimních sportů, dotazníkové šetření, 

Skiareál Klínovec, Skiareál Boží Dar – Neklid, Sport areál Klíny, sportovní turistika 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
 

The subject matter of this bachelor work is a comparison od selected ski resorts and 

an analysis of service which is provided in the Krušné hory  mountains. In the beginning the 

work is concerned with a brief characteristic of the stated area and with a relation to the 

origin of winter sports in mountains areas. Next there is discussed the issue of the particular 

ski resorts which are also compared in this work. The final questionnaire survey was realized 

in each of these ski resorts and provided service was rated according to the quality. 

 

Keywords: Krušné hory – Mountains, Ski resort, history of winter sports, survey, the 

Klínovec Ski Resort, the Boží Dar - Neklid Ski Resort, the Klíny Sport Areal 
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1 ÚVOD 
 

V současné době jsou zimní sporty velice oblíbenou aktivitou, čemuž napovídá, proč 

v Krušných horách dochází k velkému rozvoji sportovního cestovního ruchu. Krušnohoří je 

stále více a více vyhledávanou oblastí pro aktivní návštěvníky z Čech i zahraničí, především 

díky zmodernizování a zrekonstruování současných zimních středisek. Desítky vzájemně 

si konkurujících lyžařských středisek v Krušných horách musí stále modernizovat 

a doplňovat vlastní služby k uspokojení stávajících a získání nových návštěvníků. Každý 

skiareál se snaží aktivním turistům nabídnout co nejvíce služeb, ať se jedná o služby 

stravovací, ubytovací či využití sociálního zařízení nebo budováním nových lyžařských 

vleků, lanových drah a rozšířením sjezdových tratí.  

 

Protože autor bakalářské práce se lyžováním, následně i snowboardingem zabývá již 

od útlého dětství, své zkušenosti využil ke zpracování závěrečné práce, zabývající 

se službami lyžařských středisek v Krušnohoří. Předmětem vyhodnocení jsou skiareály Boží 

Dar – Neklid, Klínovec a Klíny. Zimní střediska byla úmyslně vybrána podle svých různých 

geografických a ekonomických faktorů. První věcí bylo získání aktuálních informací 

každého z vybraných lyžařských středisek. Jednalo se o historický vývoj, náročnosti či délku 

sjezdových tratí, přepravních zařízení, ceníku permanentek, ale i srovnání ostatních 

nabízených služeb v areálu.  

 

Dále bylo hodnocení nabízených služeb zpracováno na základě dotazníkového 

šetření, které se zabývá spokojeností s cenami jízdenek, upraveností sjezdových tratí, 

kapacitou přepravních zařízení, možnostmi parkovacích míst, dostupností sociálních 

a stravovacích zařízení nebo možnosti ubytování v blízkém okolí. Dotazníkové šetření bylo 

rozděleno do zmiňovaných kritérií, které jsou dle autorova názoru velmi podstatná pro areály 

k získání nových turistů. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 

Krušné hory proslulé nejdelším pohořím u nás se táhnou podél česko-německé 

hranice ve směru severovýchod – jihozápad a tvoří tak poměrně plochý a úzký hřbet dlouhý 

přibližně 140 km. Protáhlá vyvýšenina se tyčí i na německé straně, kde klesá pozvolně na 

rozdíl od strany české, která spadá 500 – 700 m příkrým svahem do příkopové propadliny, 

tvořené především podkrušnohorskými pánvemi. Pohoří je charakteristické svou výškou, 

která je přibližně 800 - 1000 metrů nad mořem a nejvyšší dominantu je Klínovec 1244 m 

(Hampala, 2004). 

 
Krušné hory jsou známi z dob minulých jako oblast zakrytá smogem a postižená 

imisemi. Hlavně díky negativním zásahům člověka do místní přírody a krajiny zůstávají 

Krušné hory jedním z mála významných pohoří v České republice, které nejsou pod žádnou 

ochranou, ať se jedná o CHKO či NP. Avšak dnešní podoba krajiny přináší velkou změnu 

v podobě snížení škodlivin v ovzduší. Odumřelé porosty byly nahrazeny novou výsadbou 

a staré vytěžené doly jsou již ze značné části rekultivované. V posledních letech byla v této 

souvislosti vyhlášena alespoň řada přírodních parků představujících maloplošná chráněná 

území (David, Soukup 2002). 

 

2.1 Klimatické podmínky 
 

Krušné hory se rozkládají v mírném a vlhkém kontinentálním pásu, u kterého 

převládá proudění vzduchu ze západu. Na proměnlivost počasí má velký vliv oceán 

 ze západní strany, kontinent z východní strany, ale i členitý terén s antropogenní činností. 

Podle klimatického členění se u nás rozlišují základní oblasti chladné, mírně teplé a teplé. 

Hřebeny Krušných hor spadají do chladné klimatické oblasti, která je typická průměrnou 

roční teplotou pohybující se kolem 6 °C a srážkami 650 až 1000 mm. Letní období je chladné 

 a vlhké trvající pouze několik týdnů. Na rozdíl od letního období je zima studená a dlouhá 

doprovázená sněhovými podmínkami trvající více než 100 dní za rok. Svahy Krušných hor 

patří do mírně teplé oblasti, které jsou charakteristické průměrnou roční teplotou pohybující 

se od 6 °C do 8 °C a se srážkami od 550 do 700 mm (Quitt, 1971).  

 

V Krušnohoří je významný systém proudění vzduchu, který je dán především tvarem 

hor a pohořím. Hřbet se táhne směrem z JZ na SV a je kolmý na převládající směr větru. 
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Česká strana klesá v podkrušnohorském zlomu, kde svahy prudce klesají až o několik set 

metrů do podkrušnohorských pánví. Poměrně plochý hřeben se vznikající mrazovou plochou 

může při SV proudění vytvářet fénový efekt, což je teplý, silný nárazový vítr vanoucí 

z vysokých hor do údolí. Avšak proud vzduchu v průměrné výšce 100 až 500 metrů z JV je 

na hřebenech významný pro umírající lesní porosty odnášením kouře a škodlivých výparů. 

Mrazové plochy vznikají především při vlhké zimě, kdy je teplota pod bodem mrazu. 

Největší výskyt námrazy je vidět ve výšce 650 až 900 metrů nad mořem, když vítr proudí 

z JV. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje od 800 do 1 200 metrů, přičemž větší výskyt 

je na návětrné straně Krušných hor (Slodičák, 2008).  

 

2.2 Geologie 
 

Vývoj geologie ve zkoumané oblasti začal již v prvohorách, kdy pohoří tvořili 

přeměněné horniny, například ruly, svory a fylity krušnohorského krystalinika. Významná 

událost se stala na konci prvohor, vznikem rozsáhlého horského pásma, takzvaného 

variského vrásnění, při kterém pronikly hlubinné vyvřeliny k povrchu (Soukup, David, 

2002).  

 

 

Obr. 1 Geologická mapa sasko-durynské oblasti [10] 
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Dále byl vývoj ovlivněn ve křídě a následně i ve třetihorách zlomovou tektonikou, 

u nás například krušnohorský zlom, podél kterého byla oblast vyzdvižena nad příkopovou 

propadlinu současných pánví. V této propadlině jsou velká ložiska hnědého uhlí, která kryjí 

mladší uloženiny nebo mohutné vrstvy kvalitního kaolínu. Krušnohorské horniny jsou 

bohaté na kovonosné rudy a v nadloží obsahují uhelné sloje pískovce či slepence, které 

vznikly z naplavenin (Soukup, David, 2002). 

 

Krušné hory jsou součástí Sasko-durynské oblasti neboli saxothuringika, která 

zasahuje pouze JV částí na naše území a kromě Krušných hor patří do naší oblasti 

i krystalické jednotky v podloží terciérní výplně oherského příkopu, Smrčiny a výskyty 

krystalinika v okolí Chebu, Dyleně a ve Slavkovském lese. V naší oblasti se jedná o silně 

i slabě metamorfované horniny proterozoického a kambricko-ordovického stáří 

antiklinálních a synklinálních struktur zasahujících z Německa (Chlupáč, 2002).  

Celé naše území Krušných hor patří strukturně k pásmu smrčinsko-krušnohorského 

antiklinoriu, který je příčnou osní depresí rozděleno na antiklinorium krušnohorské 

a smrčinské. To je ohraničeno volgtlansko-saským synklinoriem na SZ a depresní zónou 

nazývanou ohárecké synklinorium na JV. Krušnohorská oblast je povrchově vymezena 

krušnohorským zlomem a litoměřickým hlubinným zlomem, což představuje velmi 

rozmanité nerostné bohatství. Všechny horniny jsou regionálně metamorfovány a intenzivně 

zvrásněny. V krušnohorském krystaliniku je možno vidět starší skupiny na SV, mladší na JZ 

a částečně i v lemu jádra, jelikož osa krušnohorského krystalinika probíhá ve směru SV-JZ 

a noří se směrem na jihozápad (Mísař, 1983). 

 

 

 

 

 



Jan Kubáč: Služby nabízené vybranými lyžařskými středisky v Krušných horách 

   

2015  5 

 

3 HISTORIE ZIMNÍCH SPORTŮ 
 

Běh na lyžích 
 

V českých zemích se lyžování poprvé objevilo na konci 19. století, díky Josefu 

Rössler-Ořovskému, který založil první lyžařský kroužek při tehdejším bruslařském klubu 

v Praze. J. R. Ořovský pořádal společná cvičení jízdy a vyjížďky do okolí Prahy a založením 

klubu přiřadil lyžování k sportovním disciplínám, jako bylo veslování, bruslení nebo 

cyklistika (Gnad a kol., 2006). 

 

 Počátky lyžování jsou spjaté také s Janem Harachem, který zakoupil jeden pár 

norských lyží v Oslu. Podle nich začali místní řemeslníci vyrábět další páry a tak první lyže 

domácí výroby byli zhotoveny v Horní Blatné. První vázání bylo vyrobeno z rákosu a dvou 

řemenů taktéž podle norských vzorů. V Krkonoších se za nejvýznamnější osobu považoval 

Jan Buchar, tvůrce lyžařské turistiky. Jan Buchar pořádal přednášky o zimní turistice 

na lyžích, organizoval výpravy po hřebenech Krkonoš a založil lyžařský spolek v Jilemnici. 

Byl prvním učitelem lyžování dětí v hodinách tělesné výchovy a stal se prvním předsedou 

Svazu lyžařů Království českého (Gnad a kol., 2006). 

 

 

Snowboarding 
 

Počátky snowboardingu se do českých zemí dostaly i přes železnou oponu pouze 

s malým zdržením. V naší zemi se první modely blízké dnešním snowboardům objevovaly 

už v 80. letech minulého století. Byly tvořeny domácí výrobou podle zahraničních časopisů 

a k výrobním materiálům se používala převážně překližka bez ocelové hrany (Bitner, 2002). 

 

K prvním průkopníkům tohoto sportu patřili především Luděk Váša, bratři 

Včelákové, Ivan Pelikán nebo Tomáš Ronovský, kteří zakládali české snowboardové firmy 

za účelem prodeje sněžných prken všeho druhu. Od roku 1984 kdy byl zrealizován první 

historický závod ve slalomu, pokračoval rozvoj snowboardingu kupředu. Počet závodů 

narůstal, pořádalo se Mistrovství Československa a expedice směřovaly dál a dál do 

zahraničí. V roce 1990 byla založena Asociace československého snowboardingu po velkém 

nárůstu počtu snowboardistů v ČR a tím se vývoj závodů posunul dál (Bitner, 2002). 
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Skoky na lyžích  
 

U nás se první skokanské můstky objevovali již koncem 19. století a šlo především 

o můstky bez pevné konstrukce tvořené pouze sněhem. Pomalu se rozrůstající sport skoků 

na lyžích začal vyučovat v českých zemí norský posluchač inženýrství Hagbarth Steffens 

v Dolních Štěpanicích uspořádáním čtyřdenního kurzu. V roce 1897 se konaly první závody 

ve skocích na dřevěném můstku postaveném místními dělníky štěpanické pily, na kterých 

vyhrál sám Steffens.  

 

Ve 30. letech 20. století stálo v Krušných horách přibližně 35 skokanských můstků, 

z nichž nejznámější byli v Hřebečné, Perninku, Bublavě, Jáchymově a také na Klínovci. 

Po druhé světové válce rostl zájem o skoky a stavěly se nové můstky různých konstrukcí. 

K hlavním střediskům patřil Jáchymov, u kterého byl první vybudovaný můstek 

zrekonstruován v roce 1958 a doplněn malým skokem. Avšak během dalšího desetiletí 

plného závodů, se díky problému s rekonstrukcí skoky nadobro ukončily (Slavík, Slavík, 

2003).  

 

 

Jízda na saních 
 

První zmínky o sáňkařském sportu jsou z roku 1895, kdy se sešlo 33 sáňkařů 

v Jizerských horách, kde uspořádali závod. Po prvních závodech se sport stal více známý, 

především na severní straně Čech. Na začátku 20. století byla postavena první sáňkařská 

dráha na Ještědu a den zahájení provozu byl i počátek organizovaného provozování sportu 

v Českých zemích. Roku 1914 bylo na Ještědu zorganizováno první mistrovství Evropy na 

dráze dlouhé 3 km. Z Ještědu se sport rozšiřoval do blízkého okolí 

a začali se budovat nové a delší sáňkařské dráhy [13].  

 

Celé toto sáňkařské období bylo pozastaveno druhou světovou válkou až do roku 

1946, kdy nadšenci ze Smržovky založili nový oddíl. Po válce ale nebyly závody ty samé, 

jak si je sportovci pamatovali, nebyla skoro žádná konkurence a tak si sáňkaři nemohli změřit 

své síly s ostatními jezdci. Na začátku 50. let se organizovali závody i v Liberci nebo 

v Lázních Libverda. V následujících dvaceti letech byla postavena nová sáňkařská dráha 

z betonu, což vedlo k úplné změně charakteru dosavadní vybudované dráhy [13]. 
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4 LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA  
 

Všichni nadšenci zimních sportů určitě ocení vynikající podmínky nabízející 

lyžařskými středisky v Krušných horách. Kromě sjezdového lyžování nebo snowboardingu 

poskytuje Krušnohoří udržované běžecké tratě Krušnohorské magistrály s celkovou délkou 

242 km, které se napojují na celou řadu stezek a značených turistických cest. 

K nejoblíbenějším a nejznámějším zimním střediskům patří Boží Dar – Neklid, Klínovec, 

Klíny, Bouřňák, Telnice, Plešivec, Mezihoří nebo ski centrum Bublava [14]. 

 

 
Obr. 2 Mapa Krušných hor s nejznámějšími skiareály [29 + vlastní] 

 

 

4.1 Lyžařské středisko Boží Dar – Neklid 
 

Horské městečko, které jako jedno z nejkrásnějších lyžařských středisek Krušných 

hor, je dnes s průměrnou nadmořskou výškou 1028 m nejvýše položené město v České 

republice (David, 2000). Zimní středisko se nachází v blízkém sousedství města Boží Dar, 

pouhých 6 km od známých lázní v Jáchymově, 20 km od Karlových Varů a 120 km od Prahy. 

Svou výhodnou polohou je Boží Dar významnou lokalitou Krušných hor především díky 

oblibě sportovních a turistických možností, které jsou využívány turisty po celý rok [16]. 

 

Skiareál Boží Dar - Neklid je oficiální název areálu, jež v sobě nese skrytou 

informaci, že se jedná o areál na Neklidu, který je však zároveň vlekem a sjezdovkou 

"Za Prahou" (B) propojen s obcí Boží Dar. Jedná se o místní název, přeložený z původního 

německého označení „Unruhe“, který vyjadřuje časté a větrné podmínky na náhorní JZ 
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orientované planině. Právě na jihozápadním svahu Neklidu se nachází většina sjezdovek 

a přepravních zařízení. Skiareál má zcela nepopsatelný genius loci, kdy za hezkých dnů 

nabízí zajímavý výhled na podkrušnohorská města Ostrov, Karlovy Vary, Doupovské hory 

a údolí Ohře. Při velmi dobré viditelnosti je možné zahlédnout vrcholky Šumavy [17]. 

 

Skiareál je situován na úbočí Klínovce, kde jsou návštěvníkům nabízeny komplexní 

služby. Sedm sjezdovek má lehkou až střední obtížnost a pro vyznavače snowboardu je 

vybudován snowpark. Dvě sjezdovky jsou osvětlené a část tratí je i uměle zasněžována. Osm 

vleků a jedna sedačková lanovka mají délku od 300 do 1000 m. Parkoviště, půjčovny lyží 

a snowboardu, školy lyžování a občerstvení jsou samozřejmostí. Do Ski areálu Boží Dar - 

Neklid jezdí skibusy z Chebu, Kynšperka nad Ohří, Sokolova a Chodova. Pro návštěvníky 

je k dispozici zcela bezplatné velkokapacitní parkoviště s 490 místy, které se nachází přímo 

u pokladny [15]. 

 

 
Obr. 3 Mapa areálu Boží Dar - Neklid [17] 

 

4.1.1 Historický vývoj 
 

První osada vznikla na Božím Daru již začátkem 16. století na území patřící Sasku, 

tedy v době velkého rozmachu hornické činnosti, kdy horničtí prospektoři putovali 

za ložisky drahých a barevných kovů vysoko do hor. O jméno osady se postaral saský kurfiřt 
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Johann Friedrich, kterému byla nabídnuta k odpočinku lavice z čistého stříbra, na jejíž počest 

prohlásil „Tento ušlechtilý kov, to je boží dar“. Po několika letech roku 1546 byl Boží dar 

povýšen na horní město a společně s Horní Blatnou se připojil k Čechám (David, Soukup, 

2000). 

 

Od 16. století se význam Božího Daru výrazně změnil a ze středověkého živého 

hornického městečka se ve 20. století Boží Dar stal významným turistickým centrem 

zimních a letních sportů. První lyžařský vlek byl zde vybudován na konci 50. let minulého 

století. Po druhé světové válce byl Boží Dar jako obec víceméně bez lidí, což se zlepšilo 

až po roce 1971, kdy byl v blízkosti obce otevřen hraniční přechod do tehdejšího NDR [16]. 

 

Výstavba lyžařských areálů blízko Božího Daru je dalším využitím ploch pro 

cestovní ruch. Cestovní ruch se rozvíjel a nejdůležitější výhodou byla stejně jako v období 

před válkou blízkost Klínovce, na jehož svahu areál Neklid zajišťoval stabilní návštěvnost 

v zimě. (Mikšíček, 2006) V rámci podpory zimní návštěvnosti byly po roce 1996 

zmodernizovány tři stávající lyžařské vleky a přistavěny další severně a východně od obce. 

V roce 2011 probíhala další modernizace skiareálu zpevněním parkoviště a upravením 

terénu na svazích spolu s rozšířením a upravením sjezdovky Moser a Karásek [19]. 

 

 

4.1.2 Sjezdové tratě 
 

Terén sjezdovky na horním jihozápadním svahu od Božího Daru směrem 

na Jáchymov je charakterizován jako plochá a široká louka, která navazuje na dvě níže 

položené středně strmé tratě v lesním průseku. V areálu je jediná černá sjezdovka nazývaná 

Karas a je uzpůsobená pro sjezdový slalom. Sjezdové tratě jsou podle škály obtížnosti řazeny 

od lehkých po těžké, vhodné pro začátečníky, rodiny s dětmi, ale i pro náročnější lyžaře. Dle 

obtížnosti jsou tratě označeny jako modré, červené a černé. U skiareálu Boží Dar - Neklid 

jsou zastoupeny v poměru 35% modrých, 60% červených a 5% černých. Středisko má 10 

sjezdových tratí o celkové délce 6,2 km, které jsou technicky zasněžovány a upravovány 

[20]. 
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        Tab. 1 - Sjezdové tratě Skiareálu Boží Dar – Neklid [17] 

 Název Obtížnost Převýšení Délka 

1 Boží Dar za Prahou  lehká 80 m 600 m 

2 Neklid - Levá střední 80 m 600 m 

3 Neklid - U pomy I.  střední 100 m 500 m 

4 Neklid - U pomy II. střední 100 m 500 m 

5 Neklid - Moser střední 255 m 1200 m 

6 Neklid - Karásek I.  střední 158 m 900 m 

7 Neklid - Karásek II. těžká 97 m 300 m 

8 Křížná  lehká 60 m 600 m 

9 Hranice I.  lehká 80 m 480 m 

10 Hranice II.  lehká 80 m 480 m 

 

Ideální podmínky v průběhu zimního období zaručuje nadmořská výška sjezdových 

tratí, která se pohybuje mezi 850 a 1135 metry nad mořem. Technické zasněžování střediska 

zajišťují 2 klasická děla a 7 děl tyčových od firmy Snowstar. Skiareál Boží Dar – Neklid 

nabízí vyhlášený snowpark sponzorovaný společností Nitro, na kterém se pořádají 

pravidelné závody Českého poháru. Samotný snowpark se nachází mezi sjezdovými trati 

s označením Levá a Karásek I. a jedná se o jeden z nejstarších snowparků v Čechách [21]. 

 

 

4.1.3 Přepravní zařízení 
 

Středisko má v současné době k dispozici tři kotvové vleky, dva vleky s označením 

poma a jednu trojsedačkovou lanovku, která je postavena souběžně k jednomu ze tří 

kotvových vleků pro zvýšení přepravní kapacity celého areálu. Renovovaná sedačková 

lanovka postaršího typu je zakoupená tělovýchovnou jednotou Jáchymov z Rakouského 

střediska SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Sedačková lanovka, která představuje srdce 

areálu je určena hlavně pro zimní provoz a s přepravní kapacitou 1900 osob za hodinu 

zmenšuje tvořící se fronty ve špičkách. Také se plánují velké změny do budoucna 

postavením nové a odpojitelné čtyřsedačkové lanovky dlouhé 1200 metrů. Tato lanovka 

bude postavena na pravé straně areálu Neklid a poskytovala by tak propojení blízkých 

sjezdovek na Klínovci [21]. 
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  Tab. 2 -  Přepravní zařízení skiareálu Boží Dar – Neklid [17] 

 Název Délka Kapacita Přeprava 

A Štikovka 1000 m 1900 os/h třísedačka 

B Za Prahou 550 m 1200 os/h vlek 

C Neklid – velká poma 420 m 530 os/h vlek 

D Neklid – VL 1000 1030 m  780 os/h vlek 

E Neklid - malá poma 260 m  350 os/h vlek 

F Neklid – VL 500 730 m 870 os/h vlek 

G Boží Dar – Hranice 480 m 1200 os/h vlek 

 

 

4.1.4 Ceník jízdného 
 

Zimní středisko Neklid nabízí bohatou a velmi flexibilní nabídku cen zaměřenou na 

dospělé, děti a rodiny.  Zimní období je důležitým faktorem v určování cen skipasů 

a rozděluje se na sezónu hlavní a vedlejší, která má ceny poměrně nižší. Do kategorie děti 

patří osoby mladší dvanácti let a při zakoupení dospělé permanentky je dětská jízdenka do 6 

let zcela zdarma po celém areálu po předložení dokladu [17]. 

 

Velký výběr časových skipasů ocení všichni, kteří míří do areálu a nechtějí být 

omezováni časem. Dále je k dispozici sezónní skipas převážně pro místní lyžaře, 

permanentky zahrnující více dnů nebo pouze jednotlivé jízdné pro sedačkovou lanovku. 

Veškeré jízdenky je možné si zakoupit během provozní doby, která je v zimním období od 

9.00 až do 16.00 [17]. 

 
Tab. 3 - Ceník jízdného Skiareálu Boží Dar – Neklid 2014/15 [17 + vlastní] 

Jízdné Dospělí Děti 

9:00 - 16:00 490 Kč 350 Kč 

11:00 - 16:00 450 Kč 320 Kč 

12:00 - 16:00 400 Kč 290 Kč 

13:00 - 16:00 350 Kč 250 Kč 

14:00 - 16:00 270 Kč 200 Kč 

15:00 - 16:00 190 Kč 140 Kč 

3 hodiny 350 Kč 250 Kč 

jedna jízda 50 Kč 40 Kč 

2 dny 870 Kč 620 Kč 

3 dny 1 230 Kč 880 Kč 

Sezónní 6 000 Kč 4 100 Kč 
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4.1.5 Ostatní služby v areálu 
 

Skiareál Boží Dar – Neklid má spoustu potřebných služeb od ubytování, přes 

občerstvení, až po nabídku kurzů lyžování, snowboardingu i snowkitingu. Areál poskytuje 

10 % slevu na ubytování: priváty, pensiony, hotely, apartmány, horské chaty ve třech 

lokalitách, Boží Dar, Mariánská / Nové město a Loučná pod Klínovcem. Přímo v areálu 

je několik možností k občerstvení, stravovací zařízení u hlavního parkoviště a další tři 

rozmístěné u nástupních stanic přepravních zařízení. Nepostradatelnou součástí každého 

areálu je půjčovna lyžařského vybavení Novako School a Yettischool spolu s lyžařskými 

školami, které vlastní soukromé firmy Ski & sport Turek a Ski servis Montana [17]. 

 

         

       Obr. 5 Lyžařská škola - Neklid (foto vlastní, 2015) 

 

Během slunných dnů ocení návštěvníci v zimní sezóně možnost vyrazit si do 

panenské krajiny Krušných hor plných čerstvého prašanu, kde jsou ideální podmínky 

k pohybu po plochém hřebenu mimo vyšlapané cesty se sněžnicemi na nohou. K více 

adrenalinovému zážitku u Božího Daru slouží široké pláně se silným větrem pro snowkiting, 

což je jízda na lyžích nebo snowboardu za pomoci tažného a řiditelného draku [17].  

 

 

4.2 Lyžařské středisko Klínovec 
 

Lyžařský skiareál Klínovec se rozkládá v nadmořské výšce 1244 metrů a jedná 

se o největší zimní středisko Krušných hor. Nachází se 120 km SZ od Prahy a 100 km od 

Plzně v těsné blízkosti hranice s Německem. Nabízí 18 km sjezdových tratí o rozloze 50 ha, 

které jsou z 90 % zasněžovány technickým sněhem.  Skiareál prochází modernizací, při které 

Obr. 4 Snowkiting na Božím Daru [30] 



Jan Kubáč: Služby nabízené vybranými lyžařskými středisky v Krušných horách 

   

2015  13 

 

byly rozšířeny a prodlouženy sjezdovky s technickým zasněžováním a lyžařské vleky 

nahradily moderní čtyřsedačkové lanové dráhy [22]. 

 

Areál prochází velkou modernizací a spolu s německým Oberwiesenthalem má 

do roku 2020 vytvořit jedno z největších domácích středisek. Moderní krytá čtyřsedačka 

CineStar Express se díky nové trase a přemostění silnice stala páteří přepravních zařízení 

prodloužením sjezdové trati Pařezovka. Také velkou výhodou horní stanice Klínovce 

je blízkost výstupních míst vleků a lanovek, díky kterým je jednoduché přejíždět mezi 

sjezdovkami [20]. 

 

Kromě toho, že je pro běžkaře nachystaný 50 km dlouhý udržovaný okruh, mohou 

si vybrat i z dalších turistických běžeckých tratí či Krušnohorské magistrály dlouhé 242 km. 

Každopádně stojí za zmínku i úspěšná přeshraniční spolupráce v rámci mezinárodního 

Česko německého regionu, který probíhá již několik let. Takzvaný InterSkiregion 

Fichtelberg – Klínovec nabízí všem milovníkům zimních sportů 33 km sjezdových tratí 

všech obtížností, díky skibusu, který zdarma převáží návštěvníky přes hranice a vrcholy [22]. 

 

         

Obr. 6 Mapa areálu Klínovec [22] 
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4.2.1 Historický vývoj 
 

Počátky sportovního využití Klínovce se díky ideálnímu prostředí pro provozování 

lyžování a dalších sportů na sněhu datují k počátku 20. století. Sice se nejednalo přímo 

o lyžování či běžkování, ale o skoky na lyžích, které se uskutečňovali blízko vrcholku 

Klínovce na přírodních skokanských můstcích. Tyto můstky využívali jak čeští skokané, tak 

skokané ze sousedního Německa a pořádali vzájemné souboje obou států ve skokanských 

disciplínách. V této době se využíval i hotel a rozhledna na Klínovci, který poskytoval 

sportovcům potřebný komfort a zázemí [22]. 

 

               

 

 Před 2. světovou válkou byl rozvoj sjezdového lyžování podmíněn tvorbou nových 

míst, například vykácením části lesa pro vznik prvních sjezdovek, které se jmenovali 

Dámská a U Zabitýho. Tyto názvy se zachovaly až do dnešní doby, i když není jasné, proč 

byly takto pojmenovány. Sjezdové tratě se využívali pro rekreační ježdění stejně jako 

pro závody ve sjezdovém lyžování. Avšak po 2. světové válce se oblast Klínovce stala 

nepřístupnou díky novému režimu, uzavřely se hranice a toto území se dostalo 

do příhraničního pásma, který ukončil rozvoj na několik let [22]. 

 

V 60. letech se omezení na Klínovci zrušila, vstup do oblasti se povolil a rozvoj 

areálu začal s výstavbou prvního vleku na sjezdovce U Zabitýho. Poté se areál rozvíjel velice 

rychle, budovali se další vleky, sjezdovky a také byl založen lyžařský klub, který znovu 

zavedl závodní lyžování na Klínovci. V roce 1968 byl postaven dvojmístný vlek 

na sjezdovce Dámská a také se zrenovoval vlek U Zabitýho. Po roce 1974 vznikly 

Obr. 7 Skoky na lyžích na Klínovci [31] Obr. 8 Klínovec – rozhledna [22] 
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vykácením lesa dvě nové sjezdovky se jmény Přemostěná a Pařezák, dále byly postaveny 

další dva vleky na sjezdovce Pod zámečkem a na Přemostěné. V roce 1991 byl skiareál 

privatizován a koupen soukromou společností, která je vlastníkem dodnes [22]. 

 

4.2.2 Sjezdové tratě 
 

Struktura sjezdových tratí charakterizuje skiareál jako nesourodý a určený 

pro všechny viz tabulka č. 4. U skiareálu Klínovec jsou tratě dle obtížnosti zastoupeny 

v poměru 42 % modrých, 38 % červených a 20 % černých. Celý areál poskytuje tratě 

s celkovou délkou 18,2 km na dvanácti sjezdovkách spolu s lyžařskými cestami. Je zde 7 

lyžařských vleků, 4 sedačkové lanovky s přepravní kapacitou 13 550 osob za hodinu, 

snowpark s mnoha skoky a překážkami, ale i 50 km upravených běžeckých tratí [20]. 

 

          Tab. 4 - Sjezdové tratě Skiareálu Klínovec [22] 

 Název Obtížnost Převýšení Délka 

1 Jáchymovská  střední 490 m 2950 m 

2 Dámská  lehká 220 m 1400 m 

3 Pařezovka  střední 285 m 1500 m 

4 U Zabitýho  těžká 180 m 850 m 

5 Pod Zámečkem  lehká 90 m 450 m 

6 Snowpark  lehká 90 m 550 m 

7 Cvičná  lehká 70 m 500 m 

8 Přemostěná  střední 285 m 1650 m 

9 Slalomák  střední 150 m 600 m 

10 Turistická  lehká 170 m 1100 m 

11 Jáchymovská II. freeride  těžká 480 m 2800 m 

12 Dětský park  lehká 20 m 150 m 

 

Hlavní klínovecká trať Pařezovka je středně široká, přehledná a lehce skloněná 

sjezdovka s mírným dojezdem směřovaná ke vstupu na LD CineStar Express. Modře 

značená LD Dámská zůstává svými mírnými avšak úzkými zatáčkami výborným místem 

pro začátečníky. Nejdelší trať severního svahu se jmenuje Přemostěná, je to prostorná, občas 

zatáčející sjezdovka se střední obtížností, která vede lyžaře k centrální čtyřsedačce [20]. 

 

4.2.3 Přepravní zařízení 
 

Pro zajištění komfortu jsou na Klínovci tři nové, moderní čtyřsedačkové lanovky 

CineStar, Express, Suzuki a nejnovější Jáchymovská známá jako LD Prima Express 
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s oranžovou krycí bublinou. Ty doplňuje jedna o něco starší třísedačková lanová dráha 

se jménem Dámská. V areálu je také k dispozici 5 různě dlouhých vleků a dva pohyblivé 

pásy pro snadnější přepravu dětí viz Tabulka 5 [23].  

  
           Tab. 5 - Přepravní zařízení skiareálu Klínovec [22] 

 Název Délka Kapacita Přeprava 

A LD Prima Express 2240 m 2400 os/h čtyřsedačka 

B LD CineStar Express 1250 m 2400 os/h čtyřsedačka 

C LD Suzuki 1050 m 2400 os/h čtyřsedačka 

D LD Dámská 1240 m 1400 os/h třísedačka 

E U zabitýho 700 m 900 os/h vlek 

F Pod Zámečkem 400 m 550 os/h vlek 

G Dětský vlek - Gratis 120 m 200 os/h vlek 

H Turistická 740 m 450 os/h vlek 

I Slalomák 500 m 450 os/h vlek 

K Hugo - pohyblivý pás 45 m 1200 os/h pohyblivý pás 

L Max - pohyblivý pás 30 m 1200 os/h pohyblivý pás 

 

Za největší novinku v areálu se považuje lanovka s oranžovou krycí bublinou na jižní 

straně, která nahradí historickou jednosedačku na sjezdové trati Jáchymovská a spolu s ní je 

vybudována i nová sjezdovka. Celá sjezdovka měří na délku 3 km a její šířka je až 100 m 

s převýšením 500 m. Vznikla zde i nová zařízení jako občerstvení, ApresSki bar, lyžařská 

škola s půjčovnou vybavení, ale i výukové centrum pro děti. Usnadnil se přístup všech lyžařů 

od Karlových Varů a Plzně, novým parkovištěm, které ušetří přibližně 20 km jízdy horským 

terénem. Za zmínku stojí i trojsedačková lanovka Dámská s přepravní kapacitou 1400 osob 

za hodinu, která je vybavena rozběhovým pásem pro lepší pohodlí a její nástupní místo 

se nachází blízko hotelu, jen pár desítek metrů od centrálního parkoviště [21]. 

 

 
                  Obr. 9 Jáchymovská lanovka s oranžovou krycí bublinou (foto vlastní, 2015) 
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4.2.4 Ceník jízdného 
 

Skiareál Klínovec nabízí pestrou nabídku cen permanentek, které jsou rozděleny 

pro dospělé, děti nebo studenty a seniory. Středisko poskytuje denní a hodinové skipasy, 

jednotlivé jízdy nebo jízdenky pro celé rodiny. Ve středisku je také možnost večerního 

lyžování, za pomoci umělého osvětlení, které díky své technologii je novinkou v České 

republice. Pro snowboardisty nebo freestylové lyžaře jsou k dispozici skipasy uzpůsobené 

pouze pro snowpark, jedná se o vlek Pod Zámečkem a LD CineStar Express, které jsou 

blízko parku [22]. 

 

         Tab. 6 - Ceník jízdného Skiareálu Klínovec 2014/15 [22 + vlastní] 

Jízdné Dospělí Děti ISIC, Senior 

Denní od 9:00 650 Kč 520 Kč 600 Kč 

Denní od 14:00 do 16:00 250 Kč 190 Kč 230 Kč 

Denní O2 Extra výhody 520 Kč neuvedeno neuvedeno 

1 den speciál  D,  F + 1 jízda  B 500 Kč neuvedeno neuvedeno 

Snowpark + Miniareál F – 1 den 370 Kč neuvedeno neuvedeno 

jedna jízda A 150 Kč 120 Kč 135 Kč 

Zpáteční A 200 Kč 160 Kč 180 Kč 

Večerní jízdné – 3 hodiny 330 Kč 240 Kč 300 Kč 

5 hodin 600 Kč 470 Kč 550 Kč 

4 hodiny 520 Kč 390 Kč 470 Kč 

3 hodiny 420 Kč 320 Kč 390 Kč 

Sezónní 8 500 Kč 6 400 Kč 7 700 Kč 

 

4.2.5 Ostatní služby v areálu 
 

Klínovecký areál poskytuje mnoho doplňkových služeb spojených s celkovým 

provozem. Velmi bohatý a pestrý počet různých občerstvení, restaurací a ubytovacích 

zařízení odpovídá významu střediska (Hampala, 2004). Lyžařské či snowboardové půjčovny 

a školy jsou svou lokací rozděleny do dvou hlavních částí dle blízkého parkoviště pro 1 300 

vozů zdarma. U menšího parkoviště na jižní straně se nachází jedno zařízení vlastněné 

skiareálem Ski School Klínovec. Za to na straně severní ze směru Ústí nad Labem jsou 

v blízkosti hlavního parkoviště tři zařízení Sport centrum Klínovec, Ski school JPK a dětský 

miniareál Maxpark Klínovec. Mimo spoustu akcí a soutěží v zimním období je areál 

provozován i v létě. Kromě cyklistických tras nabízí Klínovec adrenalinový zážitek formou 

Downhillové trasy jízdou na horských kolech vedoucí převážně po Jáchymovské sjezdovce, 

která je rozšířená o lesní upravené tratě lehké a střední obtížnosti. Známý je i takzvaný 

http://zima.klinovec.cz/lanovky/provoz
http://zima.klinovec.cz/stav/stav-vleky
http://zima.klinovec.cz/stav/stav-vleky
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Spartan Race konající se na Klínovci, který patří k jednomu z nejpopulárnějších 

překážkových závodů na světě původně založený ve Spojených státech amerických [22]. 

 

 

4.3 Lyžařské středisko Klíny 
 

Sport areál Klíny je známý jako největší zimní středisko ve východní části Krušných 

hor pouhých 6 km od Litvínova s nadmořskou výškou 720 metrů nad mořem. Areál prošel 

rozsáhlou rekonstrukcí a tak je středisko vhodné pro zimní i letní rekreaci. Nabízí 4 

technicky zasněžované sjezdovky lehké či střední obtížnosti s novou čtyřsedačkovou 

lanovou dráhou, třemi zmodernizovanými lyžařskými vleky a osvětleným snowparkem. 

Pro nejmenší lyžaře poskytuje sport areál Klíny dětskou školu a pojízdný koberec pro 

jednodušší přepravu [24]. 

 

 

Obr. 10 Mapa areálu Klíny [25] 

 

Díky celoročnímu provozu je středisko oblíbené i v letních dnech, kdy svým 

návštěvníkům nabízí množství outdoorových i indoorových aktivit. Ideálním místem 

pro zábavu a relax nabídne Sport areál Klíny krásnou a rozmanitou přírodu pro celou rodinu. 

Také možnost využití bezpečného adrenalinového zážitku v podobě lanového parku, který 

obsahuje 15 překážek umístěných mezi stromy ve výšce od 3 do 5 metrů. Pro náročnější 

návštěvníky jsou připraveny terénní koloběžky nebo kola k sjíždění svahu, na kterém je 

nachystaná downhillová trať s boulemi, klopenými zatáčkami a skoky [25]. 
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Zimní středisko Klíny a jejich okolí má bohatou síť běžeckých tratí, které jsou 

součástí Krušnohorské bílé stopy dlouhé 250 km sahající až do Německa. Jde o nový projekt 

s cílem propojit celé severovýchodní Krušné hory jednotným systémem tras značených 

pomocí šipek se stejnou barvou jako je název okruhu. Z této sítě běžeckých tratí je více než 

55 km pravidelně udržovaných pod správou Klínů [18]. 

 

 

4.3.1 Historický vývoj 
 

První záznam o vzniku dnešní obce Klíny, která byla považována za báňskou osadu, 

se datuje k roku 1355. Jedná se o rok, kdy byla tato ves založena i s kostelem a měla dostat 

jméno Hora sv. Václava. V průběhu historie prošla jména obce mnoha změnami. Avšak 

u lidu se kolem roku 1898 oblíbilo pojmenování podle polohy, na které byla ves postavena, 

Gêren, jež povstalo ze středoněmeckého gêre neboli „klín“ (Profous, 1949). 

 

Horská obec Klíny má dlouholetou tradici lyžování sahající až do 50. a 60. let 

minulého století. Důležitý počátek pro sportovní využití se stal pouhý jeden rok po 2. světové 

válce, kdy byla vybudována lyžařská chata místním zakladatelem lyžařského oddílu 

Robertem Fusterem spolu s ostatními členy oddílu. V zimním období mezi lety 1946-1947 

se na Klínech uskutečnil první závod ve sjezdu, kdy se startovalo stále nad silnicí a celá trať 

se táhla podél vleku K1 končící cílovým prostorem u lesa. Od 60. let proběhlo na Klínech 

mnoho změn, podél vleku se začali využívat volné plochy ke stavbě prvních srubů, 

lyžařských chat a běžecký úsek na Mračném vrchu patřil mezi ty nejlepší v kraji. Rozvíjející 

se areál formovaný do zimního střediska byl dostavěn v letech 1965-1968 velice pracnou 

Obr. 11 Old Cup [32] Obr. 12 Klíny 1932 [33] 



Jan Kubáč: Služby nabízené vybranými lyžařskými středisky v Krušných horách 

   

2015  20 

 

úpravou celé sjezdovky, přemostím potoka a hlavně první mechanizací vleku K1 

pro sjezdové lyžaře [26]. 

 

 Tento kotvový vlek z roku 1964 byl nahrazen talířovým lyžařským vlekem a poté 

i přesunut do jiné části střediska. To vedlo k velké rekonstrukci a modernizaci areálu v letech 

2012 - 2013 soukromou společností Sport areál Klíny. Vzniká lanovka nahrazující v téměř 

dvojnásobně prodloužené trase talířový lyžařský vlek, sjezdovky jsou rozšířeny 

a prodlouženy a je postaven snowpark s největším big airem v České republice [21]. 

 

4.3.2 Sjezdové tratě 
 

Sjezdové tratě s obtížností lehké až střední ve Sport areálu Klíny jsou vhodné pro 

začínající lyžaře i snowboardisty. Celý areál nabízí 6 sjezdových tratí o celkové délce 3080 

metrů s poměrem 58 % modrých a 42 % červených. Všechny tratě jsou v zimním období 

technicky zasněžovány, 2x denně upravovány a pro večerní lyžování je sjezdovka Centrální 

s rozšířeným dojezdem uměle osvětlená. Nově vybudované propojení tratě Centrální a 

Pařezovky zlepšuje příjezd na Slalomák, který je homologovaný pro závody ve slalomu [25]. 

 
Tab. 7 - Sjezdové tratě Skiareálu Klíny 2014/15 [25] 

 Název Obtížnost Převýšení Délka Večerní 

lyžování 

Zasněžování 

1 Kotva  lehká 130 m 750 m ne ano 

2 Centrální  lehká 130 m 750 m ano ano 

3 Pařezovka  střední 140 m 850 m ne ano 

4 Slalomák  střední 110 m 450 m ne ano 

S Snowpark  lehká 50 m 230 m ne ano 

D Lyžařská škola  lehká 15 m 50 m ne ano 

 

Zimní středisko zmodernizované od roku 2012 přineslo mnoho změn a kromě 

vybudování čtyřsedačkové lanové dráhy se postavil nový a moderní snowpark s obrovským 

hliněným základem pro skokanský můstek s plošinou 15 a 8 metrů. Tento unikátní můstek 

přezdívaný Big Air navrhli reprezentanti ČR v akrobatickém lyžování Roman Dalecký 

a ve snowboardingu Honza Nečas. Snowpark je vhodný jak pro začátečníky, 

tak pro profesionální jezdce díky bezpečně dlouhému dopadu. Jako doplňkové zařízení jsou 

v parku malé skoky, raily, boxy a další překážky k zabavení všech jezdců [27]. 
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4.3.3 Přepravní zařízení 
 

Nově zmodernizované středisko má v současné době dva pomové vleky, pojízdný 

pás v dětském parku a čtyřsedačkovou lanovou dráhu, která se stala páteří areálu. Celková 

délka všech přepravních zařízení je 3 080 m s kapacitou 3 300 osob za hodinu. Samotná 

lanová dráha od firmy Doppelmayr je dlouhá 610 metrů a přepravuje 1 800 osob za hodinu 

s převýšením 130 metrů, a po Komáří Vížce a Větruši je v pořadí třetí, avšak první lyžařskou 

lanovkou v Ústeckém kraji [25]. 

 
     Tab. 8  - Přepravní zařízení skiareálu Klíny [25] 

 Název Délka Kapacita Přeprava 

A Čtyřsedačková lanová dráha Doppelmayr 610 m 1800 os/hod čtyřsedačka 

B Vlek K1 - POMA 225 m 640 os/hod vlek 

C Vlek K2 - BLV 445 m 510 os/hod vlek 

D Pojízdný koberec - LST  50 m 350 os/hod vlek 

 

 

4.3.4 Ceník jízdného 
 

Sport areál Klíny přináší pro návštěvníky mnoho sportovních aktivit za velice 

příznivé ceny. Areál udává ceny podmíněné Hlavní a Vedlejší sezónou, kdy ceny v Hlavní 

sezóně jsou vyšší. Ceník je rozdělen na kategorie dospělí a děti od 6 do 15 let, případně 

na studenty vlastnící kartu ISIC. Středisko nabízí od jednotlivé jízdy přes hodinové a denní 

skipasy až po skipasy sezónní. Také jsou k dispozici skipasy pouze pro moderní snowpark 

s blízkým vlekem K1, nebo pro večerní lyžování [25]. 

 

       Tab. 9 - Ceník jízdného Skiareálu Klíny [25 + vlastní] 

Jízdné 

  

Hlavní sezóna Vedlejší sezóna 

Dospělí Děti  Dospělí Děti  

3 hod. 250 Kč 170 Kč 210 Kč 150 Kč 

4 hod. 300 Kč 210 Kč 240 Kč 170 Kč 

Denní skipas (9:00 - 16:00 h) 390 Kč 270 Kč 320 Kč 220 Kč 

Večerní skipas (17:00 - 20:00 h) 250 Kč 170 Kč 210 Kč 150 Kč 

Multičasový skipas - 10 hod. 650 Kč 450 Kč 650 Kč 450 Kč 

Snowpark (pouze vlek K1) 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 

2 dny 730 Kč 500 Kč 600 Kč 400 Kč 

5 dní 1 550 Kč 1 050 Kč 1 240 Kč 840 Kč 

Sezónní skipas 6 000 Kč 4 000 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 

Jednotlivá jízda - lanovka 50 Kč 40 Kč 50 Kč 40 Kč 

 

http://www.kliny.cz/zima/lyzovani-zabava/cenik-skipasu#multicasovy-skipas
http://www.kliny.cz/zima/lyzovani-zabava/snowpark
http://www.kliny.cz/zima/lyzovani-zabava/sjezdovky-lanovka-vleky
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4.3.5 Ostatní služby v areálu 
 

 Sport areál Klíny nabízí po velké modernizaci mnoho služeb a aktivit pro své 

návštěvníky. K delší návštěvě střediska jsou v blízkém okolí postavena ubytovací zařízení 

spolu s restauracemi. Přímo na sjezdovce byla vybudována tři stravovací zařízení, přičemž 

nejnovější má kruhový tvar a nachází se poblíž kasy. Začínající jezdci mají možnost využít 

místní lyžařskou a snowboardovou školu, ve které jsou instruktoři od agentury Zimlet, 

nabízející skupinové i individuální lekce [25].  

 

          

        

Pro závody a tréninky ve sjezdovém lyžování nabízí areál homologovaný a uzavřený 

svah s vlekem, který si lze zarezervovat k soukromým akcím. V zimním období je také 

poskytnuta pro návštěvníky lehce adrenalinová příležitost svezením se v nové rolbě po celé 

sjezdovce. Areál zůstává v provozu i v letním období díky outdoorovým i indoorovým 

aktivitám, které jsou zmíněny v předchozí podkapitole [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Půjčovna vybavení (foto vlastní, 2015) Obr. 14 Dětská škola – Klíny (foto vlastní, 2015) 
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5 SROVNÁNÍ LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK – 
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

 

5.1 Vzájemné srovnání sjezdových tratí dle délky a náročnosti 
 

V tabulce číslo 10 jsou porovnána zimní střediska Boží Dar – Neklid, Klínovec 

a Klíny podle délky a náročnosti sjezdových tratí. U každého areálu je uvedena celková délka 

všech tratí v metrech. Náročnost sjezdové tratě je vyjádřena barvou, dle české státní normy 

ČSN 01 8027, stanovující zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku. 

Modrá je přiřazena k lehké trati se sklonem do 25 %, Červenou barvou se značí středně těžké 

tratě se sklonem do 40 % a nakonec černá sjezdovka známá jako těžká se sklonem větším 

než 40 % [28]. 

 
         Tab. 10 – Srovnání sjezdových tratí dle délky a náročnosti [17, 26, 22] 

Středisko Délka sjezdových tratí (m) Náročnost (%) 

Modrá Červená Černá 

Boží Dar – Neklid 6 160 35 60 5 

Klínovec 18 200 42 38 20 

Klíny 3 080 58 42 0 

 

 
 Graf 1 – Náročnost sjezdových tratí (vlastní) 

 

Při porovnávání zimních středisek podle délky sjezdových tratí vyplývá, že nejdelší 

tratě jsou ve skiareálu Klínovec s celkovým počtem 18 200 metrů. Dalšími z hodnocených 

středisek Boží Dar – Neklid s délkou tratí 6 160 metrů a Klíny se 3 080 metry, se nemohou 

rovnat délkou sjezdových tratí skiareálu Klínovec [17, 26, 22]. Avšak dle procentuální 

náročnosti je nejvíce modré neboli lehké sjezdovky vhodné pro rodiny s dětmi ve sport areálu 
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Klíny. Červená, středně těžká sjezdovka převládá ve skiareálu Boží Dar – neklid, která je 

svou šířkou ideální dokonce pro carvingové lyžování. Těžká neboli černá sjezdová trať 

převažuje ve skiareálu Klínovec, hlavně díky dlouhé původní Jáchymovské sjezdovce 

uzpůsobené pro freeridové lyžování. 

 

 

5.2 Vzájemné srovnání počtu přepravních zařízení, jejich kapacity 
a sjezdových tratí           

 
Tabulka číslo 11 znázorňuje srovnání všech vybraných zimních středisek podle počtu 

přepravních zařízení, do kterých spadají lanové dráhy, vleky i pohyblivé pásy. Tabulka také 

porovnává celkovou přepravní kapacitu osob za jednu hodinu všech zařízení zimního 

střediska. Dále je zde vidět srovnání dle počtu sjezdových tratí. 

 

   Tab. 11  – Počet přepravních zařízení, jejich kapacity a sjezdových tratí [17, 26, 22] 

Středisko Přepravní zařízení Přepravní kapacita Sjezdové tratě 

Boží Dar – Neklid 7 6 830 os/hod 10 

Klínovec 11 13 550 os/hod 12 

Klíny 4 3 300 os/hod 6 

 

Přepravní kapacity všech zařízení velmi ovlivňují zimní střediska z ekonomické 

stránky. To znamená, že počet nových a stávajících lyžařských vleků či lanových drah mají 

vliv na přepravní kapacitu osob, která dále navyšuje počet návštěvníků. Zásadní informací 

bylo zjištění počtu přepravovaných osob v jednotlivých areálech za jednu hodinu. 

Na prvním místě v přepravě osob za hodinu byl vyhodnocen skiareál Klínovec s počtem 

13 550 osob za hodinu na jedenácti přepravních zařízeních [22]. Dalším je skiareál Boží Dar 

– Neklid, s jednou lanovou dráhou a šesti lyžařskými vleky, přepraví 6 830 osob za hodinu 

[17]. Posledním je Sport areál Klíny, ve kterém je přepraveno 3 300 osob za hodinu s jednou 

lanovkou a třemi vleky [25]. 

 

 

5.3 Vzájemné srovnání cen skipasů 
 

V tabulce 12 jsou vzájemně srovnávány lyžařská střediska podle cen jízdného. 

K porovnání jsou vybrány jako hlavní kritéria nejvíce používané skipasy, které jsou 

rozděleny do tří kategorií, tříhodinové, celodenní a sezonní. Každá kategorie je navíc 
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rozšířena o ceny pro dospělé a dětské lyžaře. Na ceny skipasů má velký vliv manažer areálu, 

který ceny udává podle vlastních rozhodnutí. Ceny jsou závislé především na nabízených 

službách střediska. Ceny a celkové příjmy areálu také ovlivňují návštěvníci vyhledávající 

doplňkové služby, jako jsou například půjčovna a servis vybavení, parkoviště či ubytování. 

 

   Tab. 12 - Srovnání cen jízdného [17, 26, 22] 

Středisko 3 hodiny Celodenní Sezónní 

Dospělí Děti Dospělí Děti Dospělí  Děti  

Boží Dar – Neklid 350 Kč 250 Kč 490 Kč 350 Kč 6 000 Kč 4 100 Kč 

Klínovec 420 Kč 390 Kč 650 Kč 520 Kč 8 500 Kč 6 400 Kč 

Klíny 250 Kč 170 Kč 390 Kč 270 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 

 

 

5.4 Dotazníkové šetření 
 

Každý zimní areál je podrobněji zkoumán v předešlých kapitolách pro získání 

informací z technické stránky. Díky získaným informacím tvoří dotazníkové šetření 

ukazatelé, podle kterých jsou areály cíleně srovnávány. Průzkum probíhal v zimním období 

v roce 2015 a zahrnuje skiareál Boží Dar – Neklid, skiareál Klínovec a Sport areál Klíny, 

které jsou charakterizovány různými geografickými a ekonomickými faktory. 

Dotazníkového šetření bylo anonymní a obsahovalo celkem 11 otázek. Sedm hlavních 

zaměřených na služby středisek a čtyři doplňkové zabývající se návštěvnosti dané oblasti, 

věkem a pohlavím. V každé z řešených lokací bylo tázáno čtyřicet respondentů, tedy 120 

celkem ve všech areálech, kteří vyjádřily vlastní názor na služby nabízené v konkrétním 

lyžařském středisku.  

 

Respondenti byli v dotazníkovém šetření tázáni zejména na spokojenost s cenami 

jízdenek, upraveností sjezdových tratí, kapacitou přepravních zařízení, možnostmi 

parkovacích míst, dostupností sociálních a stravovacích zařízení nebo možnosti ubytování 

v blízkém okolí. Dále byl dotazník, který je přílohou č. 1 bakalářské práce, doplněn otázkami 

zaměřujícími se na pohlaví, věkovou kategorii respondentů a četností jejich návštěv 

lyžařských středisek během zimního či letního období. Každá jednotlivá kategorie u zimního 

střediska v dotazníkovém šetření byla klasifikována bodovým hodnocením od jedné do pěti. 

Hodnota 1 udává největší spokojenost, hodnota 5 znamená nespokojenost. Při průzkumu 

odpovídali respondenti na otázky za asistence autora bakalářské práce pro případné 
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vysvětlení či k upřesnění dotazu. Získané hodnoty v průběhu šetření, byly výsledně 

zprůměrovány ke každé jednotlivé otázce a následně tak získán i průměr všech otázek 

k celkové známce areálu. 

 
         Tab. 13 – Výsledky dotazníkového šetření (vlastní) 

Zimní středisko Boží Dar 

- Neklid 

Klínovec Klíny 

Ceny jízdného 2,48 3,33 1,83 

Stav lyžařských tratí 3,55 2 2,38 

Přepravní kapacita  2,93 2,1 1,93 

Parkování 2,03 1,88 2,9 

Sociální zařízení 2,45 1,85 1,88 

Ubytování 2,55 2,2 2,55 

Stravování 2,88 1,73 1,83 

Celková známka 2,69 2,15 2,18 

 
Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že nejlépe hodnocené lyžařské středisko, 

které se umístilo na prvním místě je skiareál Klínovec, a s celkovou známkou 2,15 si udržel 

horní pozici mezi nejoblíbenějšími středisky Krušných hor. Avšak velmi podobného 

výsledku dosáhlo i další hodnocené středisko a se známkou 2,18 obdrželo druhé místo Sport 

areál Klíny, který prošel velkou modernizací lyžařských vleků spolu s úpravou a rozšířením 

sjezdových tratí. Poslední místo zbývá pro skiareál Boží Dar – Neklid, který se s průměrným 

výsledkem 2,69 řadí na třetí pozici.  

 

Při vzájemném porovnání se považují za nejdůležitější faktory k volbě lyžařského 

střediska ceny jízdného, upravenost sjezdových tratí a přepravní kapacita. Ceny 

permanentek jsou nejlépe hodnocené v areálu Klíny, který se svou moderní vybaveností 

rovná dalším srovnávaným střediskům, avšak je značně menší, jak délkou tratí, tak i počtem 

přepravovaných osob. Nejhůře hodnocené ceny byly zjištěny u skiareálu Klínovec. Jako 

největší středisko v Krušných horách si tak může stanovovat nejvyšší ceny jízdného.  
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      Graf 2 – Výsledky dotazníkového šetření 

 

Nejlépe hodnocené sjezdové tratě jsou ve skiareálu Klínovec, především díky 

velkému počtu sjezdovek, ke kterým přispívá i nejdelší sjezdová trať v Krušnohoří nazývaná 

Jáchymovská. Na druhou stranu byly nejhůře hodnoceny tratě ve středisku Boží Dar – 

Neklid, pravděpodobně díky nepříznivému a větrnému počasí panující v oblasti. Počasí 

ovlivňuje provoz sněžních děl, což má také nepříznivé účinky právě pro sjezdové tratě. 

U kapacit přepravních zařízení jsou výsledky poměrně stejné, nicméně nejlepší známku 

obdržel méně známý areál Klíny, u něhož se při velké návštěvnosti spouštějí lyžařské vleky 

pro zvýšení kapacity, které jsou obvykle zavřené. Na třetí místo dosáhl skiareál Boží Dar – 

Neklid, který vlastní sedm přepravních zařízení. Avšak většinou jsou spuštěny pouze tři 

zařízení, což má za následek vytváření front při větší návštěvnosti a tak i nespokojenost 

zákazníků. 
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6 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce měla zjistit stav služeb lyžařských středisek v Krušných horách. 

Počáteční fáze práce je zaměřena k obecné charakteristice vybrané oblasti, tedy Krušných 

hor. Ale i základním představením historie zimních sportů, které neodmyslitelně patří 

k lyžařským střediskům, kde jsou převážně využívány. Hlavní náplní práce bylo získání 

informací ohledně všech zkoumaných lyžařských středisek společně s vytvořením 

dotazníku, pomocí kterého se areály vzájemně srovnávali dle zvolených ukazatelů. Střediska 

byla porovnána dle těchto ukazatelů: ceny jízdenek, upravenost a stav sjezdových tratí, 

kapacitou přepravních zařízení, možnosti parkovacích míst, dostupnost sociálních 

a stravovacích zařízení nebo možnosti ubytování. 

 

Dotazníkovým šetřením vznikl souhrnný přehled, který udává informace 

o jednotlivých střediscích. Výsledek dotazníkového šetření tak může být rozhodujícím 

faktorem pro potenciální zákazníky, kteří hledají nové zimní středisko k návštěvě. Práce 

především poukazuje, na které ukazatele by se měli sportovní turisté zaměřit.  

 

Nejlépe hodnocené středisko Klínovec je velmi rozsáhlé svými sjezdovými tratěmi 

různých obtížností a zůstává vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro pokročilé lyžaře díky 

černým sjezdovkám, které doplňuje velký a vyhlášený snowpark. Sport areál Klíny je určen 

hlavně pro děti a začínající lyžaře, kteří ocení velice příznivé ceny za velmi solidní služby. 

Zatímco skiareál Boží Dar – Neklid je za ideálních podmínek vhodný pro všechny věkové 

skupiny, ale kvůli geografické poloze, kde převládají nepříznivé povětrnostní podmínky, 

které znepříjemňují sportovní zážitek, byl areál hodnocen nejhůře. Vzhledem k tomu, 

že všechna vybraná zimní střediska nabízejí pestrou škálu služeb, mají výbornou propagaci 

nejen v České republice, ale i v zahraničí, není tak potřeba navrhovat další jejich zlepšení. 
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Příloha č. 1 

    

 

Dotazníkové šetření 

 

 

Vážený zákazníku,  

studuji Vysokou školu Báňskou v Mostě a pracuji na bakalářské práci s tématem Služby 

nabízené vybranými lyžařskými středisky v Krušných horách. Rád bych Vás požádal o 

vyjádření vlastního názoru k danému lyžařskému středisku.  

 

Děkuji za Váš čas 

S pozdravem Jan Kubáč 

 

Vaše hodnocení: 
1 = spokojen; 2 = spíše spokojen; 3 = neutrální postoj; 4 = spíše nespokojen; 5 = nespokojen 

 

 1 2 3 4 5 

Ceny jízdného      

Stav lyžařských tratí        

Přepravní kapacita       

Kapacita parkování      

Dostupnost sociálních zařízení      

Možnosti ubytování      

Možnosti stravování      

 

 

1. Vaše pohlaví   žena  muž 

 

 

2. Vaše věková kategorie 

 

 0 – 15 let  27 – 40 let 

 16 – 26 let  41 – 60 let  60 a více let  

 

3. Návštěva skiareálu v zimním období 

 Jednou týdně   Jednou měsíčně 

 Jednou za dva týdny  Jednou ročně  

 

4. Návštěva skiareálu v letním období 

 Jednou týdně   Jednou měsíčně 

 Jednou za dva týdny  Jednou ročně    


