
 
 

 
 
 
 
 
 

Lyžovačka ve Špindlu už v pátek 
 
Špindlerův Mlýn - 8. 12. 2021 - Nejznámější lyžařské středisko v České republice startuje 
lyžovačku už v pátek 10. prosince. Výborné podmínky na zasněžování umožnily připravit 
lyžařům ve Špindlerově Mlýně na úvod sezóny slušný balík sjezdovek.  
 
Se zasněžováním začali ve Špindlu v poslední listopadový týden. Záměr stihnout naplánovaný 
Špindl Ski Opening tradičně během druhého prosincového víkendu se tak podařilo do puntíku 
splnit. „Takovéto podmínky na začátku sezóny jsme tu dlouho neměli. Věříme, že počasí vydrží 
a lyžaře budeme moci už na začátku sezóny potěšit pěknou porcí otevřených sjezdovek ve Svatém 
Petru, Horních Mísečkách, Medvědíně, a pokud všechno dobře půjde, chtěli bychom fajnšmekrům 
zpřístupnit i legendární sjezdovku Stoh. Všechnu energii věnujeme přípravě kvalitní lyžovačky 
a věříme, že i díky tomu bude sezóna perfektní“ uvedl Adam Svačina, obchodní a marketingový 
manažer Skiareálu Špindlerův Mlýn. Lyžaři budou mít kromě lanovek a sjezdovek k dispozici od 
prvního dne lyžařské sezóny 2021/22 i restaurace, půjčovnu lyžařského vybavení a lyžařskou 
školu Skol Max.  
 
Provoz lyžařského areálu bude podle podmínek a preventivních nařízení vydaných Vládou ČR. 
„Základem je, že na lanovky a vleky se dostanou jen lyžaři, kteří se prokážou platným certifikátem 
ON (očkování, překonaná choroba). Kontrola dokladů bude probíhat při nákupu online resp. i 
přímo v pokladně. Tato podmínka se netýká dětí do 12 let a také juniorů ve věku 12-18 let, kteří se 
mohou prokázat negativním testem na COVID-19. Detailní informace o opatřeních platných 
v areálu lyžařského střediska i aktuální seznam sjezdovek připravených k otevření najde veřejnost 
na webu skiareal.cz,“ doplnil Svačina.   
 
Předprodej skipasů na lyžařskou sezónu 2021/22 odstartoval online na gopass.travel už 
23.listopadu. Systém předprodeje skipasů připomíná letenky – díky flexibilním cenám platí: čím 
dřív koupíš, tím výhodněji lyžuješ. Ceny skipasů na jednotlivé dny se odvíjejí od poptávky, počasí 
a dalších vstupů. Nejvyšší ceny skipasů budou v kamenných pokladnách. K dispozici je i 
celosezónní skipas Chytrá sezónka PREMIUM. Její majitelé mohou neomezeně lyžovat v 10 
střediscích ve 4 zemích Evropy – kromě Špindlu i na Ještědu, v slovenských střediscích Jasná a 
Vysoké Tatry, polském Szczyrku nebo v rakouských střediscích Mölltaler Gletscher , Ankogel a 
Muttereralm Innsbruck.  
 
 
 
___________________________________________________________________________  
Společnost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve Střední a Východní Evropě, který vlastní 
nebo si pronajímá a provozuje atraktivní horská střediska, zábavní parky, golfové rezorty, restaurační zařízení, sportovní služby, obchody a 
hotely. V Nízkých Tatrách na Slovensku TMR vlastní a provozuje středisko Jasná Nízké Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tři Studničky, 
Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jde o největší 
slovenský aquapark s celoročním provozem, který nabízí kromě vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mořskou vodou 
jakož i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a 
provozuje středisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Ve slovenských Vysokých 
Tatrách TMR též vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na  



 
 

 
 
Lomnickém štíte. V Rakousku Skupina vlastní a provozuje alpské středisko na ledovci Mölltaler Gletscher a její sesterské středisko Ankogel 
Mallnitz. V Čechách též nepřímo vlastní minoritní podíl ve společnosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje středisko Špindlerův 
Mlýn. TMR si též pronajímá a provozuje český lyžařský areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a pronajímá si Kaskáda Golf Rezort Brno, 
kde zastřešuje provoz hotelu, restaurace a kongresového centra. V Polsku TMR vlastní a provozuje horské středisko Szczyrk Mountain 
Resort a Legendiu - Slezský zábavní park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitních projektů se Skupina převážně orientuje na rozvoj, 
budován a prodej apartmánů a komerčních prostor a pronájem hotelů v rezortech TMR. Do konce finančního roku 2019 se proinvestovalo 
do rozvoje a modernizace středisek TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na třech evropských burzách v Bratislavě, Praze a 
ve Varšavě. 
 

 
 
 


