
 

 

 

 

Areál Monínec otevře celou hlavní sjezdovku již v pátek večer 

 

Areál Monínec spustí provoz hlavní sjezdovky již tento pátek 15. prosince večer v 18.00 hodin. 
O víkendu 16. – 17. prosince pak bude tato sjezdovka pro veřejnost otevřena od rána od 9.00 do 
16.00 hodin.  

  

„Aktuálně máme zasněžených horních 600 metrů. Spodních 600 metrů je prozatím vysněženo 

v dojezdovém pásu o šířce přibližně 10 – 12 metrů. Sjezdovku budeme v následujících dnech dále 

rozšiřovat. Bude-li o víkendu dobré počasí, můžeme očekávat, že se k nám vypraví stovky zájemců o 

první sníh. Na sjezdovce je nyní okolo 40 centimetrů sněhu,“ vysvětluje Jaroslav Krejčí ml., výkonný 

ředitel Areálu Monínec. 

Na Hotelové sjezdovce se na Monínci ve vybrané dny lyžuje již od 26. října a na horní části hlavní 

sjezdovky od 17. listopadu. Od té doby stačilo do areálu dorazit již více než 3 tisíce návštěvníků.  

Až do 25. prosince bude areál v provozu převážně pro večerní lyžování, a to v úterý až sobotu. Jen 

v pondělí 18. 12. zůstane areál kompletně uzavřený. Na denní lyžování se všechny vleky včetně lanové 

dráhy rozjedou opět od pátku 22. prosince. Od té doby již bude také hlavní sjezdovka jezdit každý den. 

Výjimkou bude pak pouze Štědrý den, kdy se bude jezdit dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin za vánoční 

cenu 250 Kč. Přesný rozpis otevírací doby vleků najdou návštěvníci také na webu Areálu Monínec. 

Denní lyžování je vždy od 9.00 do 16.00 a večerní od 18.00 do 21.00 hodin. 

 



 

 

 

 

Hlavní červenomodrá sjezdovka je dlouhá 1,2 kilometru a je určena nejen pokročilým lyžařům, ale i 

začátečníkům a dětem. Na hlavní sjezdovku Monínce všechny vyveze pohodlná čtyřsedačková lanovka.  

Ze sjezdovky se zhruba v první třetině můžete dostat také na kotvu a sjíždět tak jen prudší část kopce. 

Lanovka může přepravit až 2 400 lidí za hodinu. Celodenní jízdné stojí prostřednictvím e-shopu 465 pro 

dospělého a 365 korun pro děti i seniory. Večerní lyžování je pak za 270 a snížené za 220 korun. 

Součástí areálu zde bude v průběhu zimy rovněž provoz funparku. 

Hotelová sjezdovka s vlekem poma je dlouhá 170 metrů a je určena jak průměrným či méně zdatným 

lyžařům, tak i dětem.  Tarif na 60 bodů stojí 265, na 120 pak 495 a na 240 celkově 880 korun. Jedna 

jízda na Hotelové sjezdovce strhává z kreditu 2 body. V areálu navíc fungují hned dvě lyžařské školy 

jak pro veřejnost, tak pro ubytované hosty. 

Monínec leží 70 kilometrů jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje v srdci České 

Sibiře a Českého Meránu. Ubytování je zajištěno v Hotelu Monínec, kde je také restaurace a bazén 

s vířivkou a saunou. Další ubytování nabízí stejnojmenné apartmány či penziony Javorka a Čertovka. 

U dolní části lanovky je navíc restaurace v alpském stylu M2. 

Další informace lze nalézt na www.moninec.cz. 

Zdroj fotografií Monínec: Areál Monínec 

Kontakty a další informace: 

krejci@moninec.cz / +420 603 239 666, Jaroslav Krejčí ml., ředitel Areálu Monínec 

polak@trigema.cz / +420 778 747 113, Radek Polák, mluvčí Areálu Monínec 

http://www.moninec.cz/

