


Krkonoše zblízka
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Tyhle hory mají spoustu tváří; zábavnou, sportovní, dobrodružnou, 
rozjímavou i dionýsovskou. Všechny podoby Krkonoš objevujeme 
a ukazujeme už od roku 2016. Začali jsme jako servisní společnost 
největšího lyžařského regionu v České Republice a velmi rychle jsme 
se vypracovali nejen v největší regionální půjčovnu sportovního 
vybavení a provozovatele jedné z nejoceňovanější lyžařské školy, ale 
i v nadšenou kreativní volnočasovou agenturu, schopnou produkčně 
zajistit kompletní přípravu a realizaci moderního firemního eventu. 

 ¬ Vyznáme se (kdekdo z nás je profesionálním průvodcem, 
trenérem nebo a rekreologem). 

 ¬ Máme zkušenosti.
 ¬ Opíráme se o zázemí SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC.
 ¬ Úzce spolupracujeme s předními regionálními ubytovateli.
 ¬ V horách žijeme a žijeme horami

Vše, co děláme, rádi posunujeme na kótu peak of your event.

https://youtu.be/OrBU4NrGJrQ
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Cyklovýlety s elektrizujícími výhledy
Krkonoše křížem krážem na kvalitním horském 
elektrokole. Víme kam a víme kudy. A víme, že 
aby to na vaší akci skutečně šlapalo, je dobré 
i na cyklovýletě zažít leccos jiného než šlapání.
 

Jednou nohou v zábavě
Sjezd na koloběžce po některé z našich 
vyhlídkových tras. Nemusíme být chytré 
horákyně, abychom věděli, že někdy je 
jednoduše příjemné  vybrat si z horského  
výletu to nejlepší; jen samé vrcholy 
a cesty dolů. 

Hory na vlastní dobrodružství
Zvedněte tady u nás kámen a najdete pod ním 
aktivitu; sportovní, zážitkovou, rozvojovou nebo 
motivační. S takovou pak není těžké sestavit 
celodenní, vícedenní nebo třeba jen doplňkový 
program vašeho horského pobytu. 

Jsou věci mezi Sněžkou a Černou
Tyhle hory jsou své; poznej a zažij svítání na 
nejvyšší české hoře, koupání v horském potoku 
nebo lezení na ledopádu. Duch hor není yetti, 
existuje. 

Ke startu připravit
Představte si, že máte sjezdovku sami pro 
sebe a k tomu veškeré technické vybavení 
SkiResortu. Představte si, že máte svého 
osobního trenéra. Představte si, že máte 
neomezený výběr závodních lyží. A teď nám 
řekněte, jaké je vaše šťastné startovní číslo. 

Program je alfa i omega
Náš workbook ale obsahuje kompletní slabikář 
eventingu: ubytování, catering, AV technologie, 
foto a video produkci, kreativní grafiku i POS.
 



Namátkou vybíráme Délka  programu (hodiny)

Půjčení elektrokol 1

E-bike výlet s prohlídkou pivovaru Trautnberk 4 - 6

E-bike výlet na Trutnov Trails 6 - 8

E-BIKE 
T R A V E R S E Tohle se nám na elektrokolech líbí snad vůbec nejvíc; nezáleží na tom, z jak 

výkonnostně zdatných cyklistů vaše skupina sestává: zážitek z přejezdu půlky 
Krkonoš během jednoho dne mohou sdílet zuřiví sportovci s netrénovanými 
výletníky. Cestu plánujeme tak, aby probíhala méně známými, o to ale krásnějšími 
údolími a horskými sedly, a nevynechala žádnou příležitost, která stojí za zastavení; 
vodopád, horský pivovar, mléčnou farmu nebo třeba jedinečný kus moderní horské 
architektury. Délku a náročnost programu jsme schopni takřka neomezeně škálovat 
podle vašich potřeb a časových možností. Maximální doporučená velikost skupiny je 
40 osob.  

Cyklovýlety s elektrizujícími výhledy

Vyšlápli jsme si málem až na Sněžku. A takhle to vypadalo.  
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https://youtu.be/k5DRNKkoocA


Když máte – a to my máme – u horních stanic lanovek půjčovny s koloběžkami, to se 
teprve začnou dít věci. Tak například: můžete se vydat lanovkou na Sněžku, zpátky to 
vzít přes Růžovou horu, na Portáškách nastoupit na koloběžku a vesele sjet zpět do 
Pece pod Sněžkou na koloběžce. 

Nebo je možné vyjet lanovkou na Černou horu, uspořádat piknik s výhledem málem až 
na Prahu a (vesele, to se ví) sjet na koloběžce zpět do Janských Lázní nebo Pece pod 
Sněžkou. 

Nebo…ale co bych. Nejlepší koloběžkový program vznikne stejně vždy až z rozhovoru 
s vámi. 

Jednou nohou v zábavě

5

Namátkou vybíráme Délka  programu (hodiny)

Horské koloběžky; sjezd Portášky - Pec pod Sněžkou 2

Horské koloběžky; sjezd Portášky - Velká Úpa 2

2
Horské koloběžky; sjezd Portášky - Pec pod Sněžkou 
+ výjezd lanovkou Portášky

Horské koloběžky; sjezd Richterovyy boudy  - Pec Pod Sněžkou 2

Horské koloběžky;  sjezd Hnědý vrch - Pec pod Sněžkou 2

Horské koloběžky; sjezd Černá hora - Pec/JL 2

Spustili se do údolí a nestačili se divit. Pusťte si video. 

https://youtu.be/TMSYfSbywX0


Z Černé hory do Janských Lázní vede stará dřevařská cesta, již více než 
sto let kratochvilní horalové využívají k sáňkování. Zcela zvláštní kouzlo 
má černohorská sáňkařská cesta po setmění. Čelovky rozsvítit, pojedeme 
s kopce. 

Na tyhle sáně si posvítíme
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SLEDGE

Namátkou vybíráme Délka  programu (hodiny)

Večerní sjezd na saních po Černohorské 
sáňkařské cestě 2



Namátkou vybíráme Délka  programu (hodiny)

Výcvik slaňování v Herní Krajině Pecka 4

Výcvik slaňování na Černé Hoře 4

Výcvik slaňování na rozhledně Hnědý vrch 4

Výcvik drytoolingu na lezecké stěně 4

Kurz horolezení na skalách ve Svobodě nad Úpou 4

Kurz lezení na stěně 7metrové stěně 2

Lavinové survival v divoké přírodě 4
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To nejlepší z nás se jen zřídkakdy projeví ve frontě na kopírku nebo firemním fitku. 
Pojďte s týmem ven; možná zmoknete, možná se zpotíte, ale určitě leccos poznáte  
a leccos zažijete. Vydejte se na zimní přechod Krkonoš, horský survival, orientační 
závod, lavinový workshop nebo jen za východem slunce. Náročnost i délku programu 
umíme citlivě přizpůsobit vašim časovým a výkonnostním možnostem. 

Hory na vlastní dobrodružství
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A ty je třeba si jednoduše užít; v létě i v zimě. Zapomeňte na krev, slzy a pot; 
představujeme vám jiný duch hor; rozverný, požitkářský a hravý. Pro jednou se nechte 
hýčkat a rozmazlovat. Dopřejte si autentické horské wellness, piknik s fantastickým 
výhledem nebo týmovou zážitkovou adventuru inspirovanou skutečnými krkonošskými 
příběhy. 

Jsou věci mezi Sněžkou a Černou

Z léta namátkou vybíráme Délka  programu  (hodiny)

Sněžka Tour (první pomoc/sjezd na koloběžkách incl.)

Poplach v Peci pod Sněžkou  (Richterovy boudy, Jelení louky) 

Pašerácký příběh 2031 (výstup na východ slunce na Sněžku)

Snídaně  na Sněžce (východ slunce)

Grilování  na Černé hoře + přesun Kabinkou

Koupání v horském potoce - voda 10 °C  
přehrada Pec nebo tůně v Obřím dole - zážitek k nezaplacení

Ze zimy namátkou vybíráme Délka  programu  (hodiny)

Skialpinistický výlet s průvodcem - Sněžka/Černá hora/Luční 
bouda (vybavení, průvodce, svačina v ceně)

Výlet na sněžnicích nebo běžkách (Pec/JL)  dle podmínek 
(vybavení, průvodce, svačina v ceně)

Psí spřežení

Bobcross (duální závody na připravené trati)

Zimní olympiáda (biatlon s elektrickými puškami, kluski, sjezd)



Tohle je závod se vším všudy; profesionálně postavenou tratí, časomírou, fanzónou 
a exkluzivním předjezdcem: třeba Ondřejem Bankem nebo Šárkou Strachovou. 
Ideální podmínky pro uspořádání vašeho firemního závodu najdete na sjezdovkách 
v Janských Lázních a Peci pod Sněžkou. Nebuďte smutní, že jste se na sezónu 
nevybavili posledním model závodních lyží, v našem testcentru v cíli závodu vám 
dáme vybrat z lyží, které pravidelně vítězí ve světových pohárech. Zdroj energie 
najdete v celodenním cateringovém stanu přímo na sjezdovce. A ani vyhlášením 
vítězů nemusí program Ready-Steady-Live končit; trofej pro vítěze si vezměte na 
zaslouženou sportovní masáž nebo (ještě zaslouženější) apres-ski. 
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Namátkou vybíráme Délka programu (hodiny)

Ski TEST (stan, VIP testovací lyže, technici, servisní zázemí, 
poradenství) cena dle velikosti skupiny 8

SKI RACE (Javor Pec/Zalomená JL/Černý důl) - pronájem 
plochy, spíkr, technická a stahovací četa, stavba trati, čísla, 
ozvučení,  časomíra, výsledky, postavení závodu, materiál  
- dle velikosti skupiny

8

Ke startu připravit

Nalaďte si náš sportovní kanál. 

https://youtu.be/4pLpRu8jxeA
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Vy – prostředí – čas; kolem tohoto základního vztahového trojúhelníku umíme 
vytvořit firemní event od A do Z; pomůžeme vám s nastavením parametrů 
a cílů eventu, mile rádi na sebe vezmeme veškerou kreativu i starost o pre-
komunikaci a zvací proces včetně webové prezentace a aplikace pro hosty. 
Zajistíme veškerou personální (moderace, animátoři, hostessing, lektoři), 
materiální a technickou podporu. Postaráme se o ubytování i stravování vašich 
hostů. Chcete spát pod 5 hvězdami, nebo prostě jen v kleči pod hvězdami? 
Naši kuchaři rádi pracují s výběrovými surovinami, ale zvládnou i buřtguláš. 
Nezapomeneme ani, na co se rádo zapomíná; sice na foĺlow-up po skončení 
akce, foto a video edit. 

Od agamy po žraloka

Namátkou vybíráme

Práce kreativního teamu - tvorba programu na míru (1 den)

Koordinátor programu na míru (1 den)

Fotograf - zpracování fotek, výstup

Zpracování video výstupu

WEB - tvorba micro-site k akci (info, kontakty, mapa, program, fotky, videa, výsledky)

POS - reklamní a dárkový materiál (diplomy, medaile, poháry, odměny, ceny, navigační 
cedulky, plakáty, infotabule na hotel atp.) dle možností klienta

Catering různá forma (bar, pizzeria, grill, snacky, restaurace,…) dle možností klienta 



Určitě doporučuji; rádi se sem vracíme. 
SkiResort Live dokáže splnit vaše přání, 

i když si ho právě vymyslíte. Potom už vás 
čeká jen samá zábava na zapůjčeném 

vybavení. Skvělý servis a jednání.

Jiří Hanousek
premier of Future Fin

Reference
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Jiří Matějů
Jsem lyžař, lektor a metodik lyžování, 
ředitel lanového centra a příležitostný 

florista. Lyžáky jsem obouval všude  
možně od Argentiny po Japonsko, ale 

Krkonoše mi pasujou holt nejlépe.  
Při jednání se mnou se můžete  

spolehnout na otevřenost, vstřícnost  
a znalost místního prostředí.

Volat jako na hory
Tel: +420 733 737 844  I   E-mail: event@skiresort.cz

David Kirnig
Na skialpinismus a cyklistiku mě užije. 

Budu možná vaším prvním event 
managerem, který se vyzná ve sněhových 

lavinách a současně umí sjezdovku 
vysněžit. Ve SkiResort Live mám na 

starosti chod našich půjčoven, případný 
defekt na vašem kole nebo koloběžce tak 

opravím dřív, než řeknete flat tire. 

Karina Skalová
Zimu bez lyžování si nedokážu 

představit. Pravidelně chodím na 
výšlapy za úsvitu nebo večer s čelovkou. 

Jezdím na kole, a to hlavně sjezdy. 
Nikdo v okolí se už nediví, že chodím 
občas odřená. Ve společnosti lidí se 

cítím jako ryba ve vodě. V Krkonoších 
jsem doma. Bohudíky.
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