
 

 

 

 

Monínec otevře lyžařskou sezónu již v polovině listopadu 

 

(Monínec –12. října 2018) Areál Monínec bude i letos jedním z prvních lyžařských středisek, které 

spustí zimní sezónu. Lyžaři si zde budou moci poprvé zajezdit již v sobotu 17. listopadu. Třetí 

zimu po sobě se bude využívat technologie zasněžování Snowfactory. K tomu se navíc chystá 

několik vylepšení, celkové investice dosáhly proto také necelých 70 milionů korun. 

 

Areál Monínec nabídne v nadcházející zimní sezóně u dolní stanice lanovky zrekonstruovanou budovu, 

kde bude umístěna pokladna skipasů a lyžařská škola. Součástí této rozšířené budovy M2 bude navíc 

i vylepšená herna, kde bude zajištěno samotné hlídání dětí. Novým provozovatelem dolní půjčovny 

lyžařského vybavení, která v této budově M2 bude, je společnost Intersport, což s sebou přinese další 

zkvalitnění služeb. Ať již například v podobě moderního automatu na broušení hran lyží, tak třeba 

testcentra lyží Atomic a Salomon. V prostorech bude navíc i menší prodejna Intersportu. 

V horní části areálu se vedle Hotelu Monínec otevře dependance Nová Javorka, jenž poskytne kvalitní 

ubytování až pro 54 osob, včetně hendikepovaných. V Javorce bude také konferenční místnost a 

zázemí pro horní lyžařskou půjčovnu a lyžařskou školu.  

Školní skipark se v dolní části areálu přesune oproti předchozím sezónám na druhou stranu lanovky, 

díky čemuž zde bude pro výuku také větší prostor. Bude vybavený jezdícím pásem a navazujícím 

vlekem poma. 

 



 

 

 

 

 

Změn se dočká také Hlavní monínecká sjezdovka, kde budou osazena tři nová zasněžovací děla. 

Prostor u horní stanice lanovky bude díky novým terénním úpravám vylepšen a poskytne tak příjemnější 

možnost vystupování. 

Jak Hlavní, tak Hotelová sjezdovka se budou moci prostřednictvím zasněžovací technologie 

Snowfactory opět spolehnout nejen na přírodní, ale i technický sníh.  Ten je bez jakýchkoliv chemických 

přísad a je založený na dvou hlavních zdrojích – vodě a vzduchu. Sníh vyrobený prostřednictvím 

technologie Snowfactory, který vydrží i při teplotách nad 0 °C, byl na Monínci poprvé vyzkoušen již před 

dvěma roky. Díky tomu v areálu postupně došlo k meziročnímu navýšení počtu lyžařských dní a 

návštěvníků. 

Areál, který bude v provozu od 17. listopadu, návštěvníkům opět nabídne denní lyžování od 9.00 do 

16.00 hodin a večerní od 18.00 do 21.00 hodin. Denní lyžování bude zpočátku k dispozici od pátku do 

neděle a večerní od úterý do soboty. V ostatní dobu bude areál k dispozici především tréninkům 

mládežnických družstev Svazu lyžařů ČR.  

Veřejnost bude moci využít na Monínci dvou a 4hodinové a celodenní tarify a skipasy pro večerní 

lyžování. Zájemci o lyžování si budou moci vyzkoušet rovněž Hodinovou peněženku, která se osvědčila 

již v průběhu uplynulé sezóny. Ta držiteli odečítá hodiny podle toho, jak často bude na Monínci lyžovat. 

Tarify peněženky začínají na 5 a končí na 30 hodinách sezóny a jsou ve srovnání s běžnými cenami 

výrazně zvýhodněné.  

 

 



 

 

 

 

 

Areál opět umožní zvýhodněné lyžování všem, kteří si skipasy koupí on-line. Zatímco u pokladny bude 

stát celodenní skipas v hlavní sezóně 595 korun, přes e-shop zájemce zaplatí o 50 korun méně. Dětský 

skipas bude stát u pokladny 480 a přes e-shop 430 korun. 

„Očekáváme, že největší zájem bude opět o víkendová lyžování. Z nabídky jednotlivých tarifů budou 

návštěvníci dávat pravděpodobně přednost zejména těm 4hodinovým. Většinu cen jsme ponechali 

stejných jako vloni. Věříme, že investice do rozšíření a zkvalitnění služeb se nám postupně vyplatí. Pro 

tuto sezónu jsme do rozvoje areálu investovali celkově 69 milionů korun,“ vysvětluje Jaroslav Krejčí ml., 

ředitel Areálu Monínec. 

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

zdatným lyžařům, tak i dětem. Fungovat zde bude také druhá lyžařská škola Monínec, která bude 

určená pro hosty ubytované přímo v areálu. Hlavní červenomodrá sjezdovka je dlouhá 1,2 kilometru. 

Na začátku zimní sezóny zde bude k dispozici především horní část sjezdovky dlouhá 600 metrů, kterou 

obsluhuje kotva. 

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 Nová Javorka, penzion Čertovka aapartmány Monínec. U 

dolní části lanovky je navíc restaurace v alpském stylu M2. 

Areál je jinak využíván celoročně. Je zde lanové centrum, bikepark, naučná stezka Včely a mravenci, 

přírodní koupání Pilský rybník, jehož součástí jsou také sportovní hřiště a občerstvení. V okolí je široká 

síť cyklostezek či dvě golfová hřiště. Další informace lze nalézt na www.moninec.cz. 

http://www.moninec.cz/


 

 

 

 

 

 

Ceník lyžování 

 

Hlavní sezóna 22. 12. 2018 - 17. 3. 2019 

Ceny na e-shopu 

Osoba 
2 hodiny 
(9:00 – 16:00) 

4 hodiny 
(9:00 – 16:00) 

Den 
(9:00 – 16:00) 

Večer 
(18:00 - 21:00) 

Dospělý / 15 – 
59,99 let 

390 Kč 460 Kč 545 Kč 340 Kč 

Dítě / 5 – 14,99 let 310 Kč 370 Kč 430 270 Kč 

Senior 60+ 310 Kč 370 Kč 430 270 Kč 

 

 

Ceny na pokladně 

Osoba 
2 hodiny 
(9:00 – 16:00) 

4 hodiny 
(9:00 – 16:00) 

Den 
(9:00 – 16:00) 

Večer 
(18:00 - 21:00) 

Dospělý / 15 – 
59,99 let 

425 Kč 510 Kč 595 Kč 375 Kč 

Dítě / 5 – 14,99 let 340 Kč 410 Kč 480 300 Kč 

Senior 60+ 340 Kč 410 Kč 480 300 Kč 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Další zajímavosti z okolí Areálu Monínec: 

Pro běžkaře  

Přímo nad sjezdovkou Areálu Monínec je několik běžkařských tras. Jedná se například o malý okruh v 
blízkosti Javorové skály či delší trasy směrem na Veletín nebo k Alenině Lhotě. 

Stará poštovna - dřevěná poštovna, která stávala po léta na vrcholku Sněžky, byla v roce 2009 
přestěhována na vrcholek Javorové skály přímo nad Areál Monínec. 

Galérie Infocentra v Sedlci-Prčici – pravidelné výstavy ze života regionu. 

Restaurační pivovar Vítek z Prčice - soukromý pivovar, který nese jméno Vítka I. z Prčice. 

 

 

Zdroj fotografií Monínec: Areál Monínec 

 

 

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat:  

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 


