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 2022 / 2023 

Do skiareálů v Krkonoších se můžete z nejrůznějších míst naší republiky 
pohodlně dostat skibusem. Skibusy fungují v rámci jednotlivých středisek  
i mezi nimi. Ušetří vám tak potíže s parkováním, umožní lyžovat na více 

sjezdovkách v jednom dni a užít si tak dovolenou na maximum. 
 
Skibus Město Špindlerův Mlýn  
 
Provoz všech skibusů od 17. 12. 2022 do 12. 3. 2023  
 
MHD – Skibus Špindlerův Mlýn  
Skibus 1: Bedřichov – Hromovka – Centrum – Svatý Petr – Medvědín  
Ranní MHD: Bedřichov – Hromovka – Centrum – Svatý Petr – Medvědín 
Jízdní řády: zde 
 

Skibusy Skiareálu Špindlerův Mlýn  
 

Ke snadné přepravě lyžařů v rámci areálu slouží skibusy, které jezdí po celou zimu zdarma. 
 
Skibus 2: Medvědín – Svatý Petr – Stoh  
Skibus 3: Horal – Svatý Petr – Medvědín  
Skibus 4: Labská – Hromovka – Medvědín – Svatý Petr  
Jízdní řády zde 
 

Skiareál Špindlerův Mlýn spolupracuje s firmou CITY SKI, která je největším poskytovatelem jednodenních 
lyžařských zájezdů v ČR. Informace, termíny zájezdů a rezervace na webových stránkách: www.cityski.cz  
 

Skibus ve Strážném  
 
Lyžaři (dospělí i děti v doprovodu dospělé osoby) mohou využít služby skibusu zdarma denně od 8:45 do 16:30 
z centrálního parkoviště ve Strážném. Objednávky na tel.: +420 734 621 866    

mailto:info@krkonose.eu
https://www.sluzbyspindleruvmlyn.cz/jizdni_rady.html
https://www.skiareal.cz/resort/zive-ze-spindlu/skibusy
https://www.strazne.eu/skiareal/skibus/
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Skibusy ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC  
 

Doprava mezi areály i v rámci lyžařských středisek. 
Provoz linek skibusů a CITY BUSŮ: 25. 12. 2022 – 19. 3. 2023 
 

Skibusy na 4 páteřních linkách zdarma zajišťují dopravu mezi 5 areály SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC 
CITY BUSY – PŘEPRAVA UVNITŘ LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK – od parkovišť a hotelů k sjezdovkám.  
V Peci pod Sněžkou jezdí CITY busy zdarma, v Černém Dole a Janských Lázních je nutné se prokázat při vstupu  
do skibusu kartou hotelu, či penzionu, který si tuto službu hradí (tzv. skibusenkou). 
 

SKIBUSY: 
• Pec pod Sněžkou – Velká Úpa – Horní Maršov – Svoboda nad Úpou – Janské Lázně: jízdní řád  
• Velká Úpa – Pec pod Sněžkou: jízdní řád 
• Svoboda nad Úpou – Janské Lázně: jízdní řád 
• Janské Lázně – Černý Důl: jízdní řád  
 

CITY BUSY: 
• Janské Lázně – jízdní řád 
• Černý Důl – jízdní řád  
• Pec pod Sněžkou –Javor – Hotel Horizont:  jízdní řád  
• Pec pod Sněžkou – Javor – Lanovka Sněžka: jízdní řád  
• Pec pod Sněžkou – Javor (SkiResort) – Logla:  jízdní řád 
 

VEČERNÍ SKIBUSY – LINKY NA VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ 
Bezplatně přepravují lyžaře ke sjezdovkám s večerním lyžováním.  
 

• Janské Lázně: parkoviště Černohorský Expres – Protěž: jízdní řád  
• Pec pod Sněžkou, Velká Úpa: Vavřincův Důl– Pec pod Sněžkou, sjezdovka Javor a zpět: jízdní řád  
• Pec pod Sněžkou – linka CITY busu: jízdní řád  
 

SKITOUR – NA LYŽÍCH A ROLBAMI Z ČERNÉ HORY DO PECE  
Nejrychlejší propojení areálů Černé hory a Pece pod Sněžkou rolbami a na lyžích.  
Provoz roleb SkiTour 25. 12. 2022 – 19. 03. 2023. Provoz závisí na aktuálních sněhových podmínkách. 
Aktuální informace o provozu roleb SkiTour: zde 
V jeden den si užijete více než 30 km sjezdovek, jízdu ve speciální rolbě i výhledy na Sněžku.  
Pece pod Sněžkou se pak vrátíte buď rychlým skibusem SkiTour Express nebo běžnými CITY busy. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4_2022_linka_1.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4_2022_linka_2.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4_2022_linka_3.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4_2022_linka_4.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/jl.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4_2022_cd.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/javor_horizont.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/javor_snezka.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/javor_logla.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/vecerni_protez.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4/skiresort_linka_pec_-_upa_vecerni_skibusy_a4_2021.pdf
https://www.skiresort.cz/media/uploads/skibusy_a4/skiresort_linka_pec_city_vecerni_skibusy_a4_2021.pdf
https://www.skiresort.cz/aktivity/skitour/
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Skibus Harrachov 
 

Trasa skibusu: Harrachov – Rýžoviště 
 

Jízdní řád: zde 
 

Skibus Harrachov Rýžoviště – Jakuszyce  
 

Harrachovský skibus má 11 zastávek v docházkové vzdálenosti z většiny ubytovacích zařízení. Jezdí  
v pravidelných časech po celý den a několikrát denně zajíždí také k běžeckému areálu v polských Jakuszycích. 
Lyžaře dopraví k lanové dráze Alfa v Rýžovišti. S modrou harrachovcard je skibus zdarma, ostatní platí za 
každou jízdu dospělí 20 Kč a děti 10 Kč. Při špatných sněhových podmínkách může být provoz skibusu omezen 
– zejména na začátku a konci sezóny. 
 

Jízdní řád: zde 
 

Skibus Rejdice 
 

Rezervace skibusu možná na tel. +420 602 377 428. Skibus převáží skupiny zdarma, a to v rámci okolí Rejdic. 
Možnost zajištění dopravy pro školy a skupiny autobusem (58 míst).  
Informace: zde  
 

Skibus v areálu SKiMU, Malá Úpa  
 

SKiMU je rozděleno na dvě střediska. Ski areálem projíždí jeden skibus – zelená linka. Linka jezdí na trase 
Pomezní Boudy – Spálený mlýn. Doprava je pro návštěvníky areálu s platným skipasem, ve sjezdové lyžařské 
výstroji a pro děti do 6 let zdarma. V ostatních případech činí jízdné 50 Kč bez ohledu na délku trasy.  
Dokončena byla poslední etapa propojení areálů Pomezky a U Kostela. Zásadně se tím změnil přesun lyžařů 
mezi areály. Skibus je provozován za předpokladu, že je většina lyžařských zařízení Ski areálu Malá Úpa  
v provozu. 
 

Jízdní řád: zde  
 

Zelená linka skibusu je v provozu od 25. 12. 2022 do 19. 3. 2023.  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.skiareal.com/zima/pdf/skibus-harrachov.pdf
https://www.harrachov-info.cz/skibus-harrachov#group1
http://www.rejdice.cz/doprava/
https://www.skimu.cz/zima/skibusy/
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Skibusy do skiareálů Herlíkovice a Bubákov 
 
Skiareál Bubákov nabízí tuto sezonu zdarma svoz a odvoz až do 10 km pouze pro školní skupiny (min. počet 
osob 10). Rezervace tel. +420 603 141 241. Více informací skibus Bubákov: zde  
 
Pokud jste z Prahy a chcete si přijet zalyžovat do Herlíkovic jen na jeden den, tak nechte auto v garáži a využijte 
partnerský skibus, který vás přiveze až přímo k lanovce. Se společností CITY SKI z Palmovky přímo pod 
sjezdovku do Herlíkovic.  
Každý lyžař si musí rezervovat místo. Celková cena zahrnuje dopravu i permanentku.  
Podrobné informace k rezervaci: zde 
 

Skibus Rokytnice nad Jizerou  
 
Skibus zdarma přepravuje lyžaře k lyžařským areálům napříč celou Rokytnicí nad Jizerou. 
 
Trasy skibusů:  
 
Linka 70: Hostinec U Kroupů – U pily – Náměstí Studenov – Hostinec U Zastávky – Klub mládeže – Horní 
Rokytnice – Eprona – Prostřední parkoviště – Horní Domky 
 
Linka 71: Náměstí Studenov – Hostinec U Zastávky – Klub mládeže – Eprona – Prostřední parkoviště – Horní 
Domky 

• Linka 70 jede: 23. 12. 2022– 2. 4. 2023 

• Linka 71 jede: 26. 12. 2022 – 19. 3. 2023, jede jen podmínečně v době provozu Skiareálu Rokytnice 

• Jízdní řády: zde  

 

Expresní skibus CITY SKI z Prahy – informace: zde 

 

Skibus Jilemnice – Vítkovice – Horní Mísečky 
 
Jízdní řád: zde 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.skibubakov.cz/sluzby/skibus/
https://www.herlikovice.cz/zima/skibus/
http://www.cityski.cz/rezervace
https://www.rokytnice.com/cs/lyzovani/skiareal-horni-domky/aktualni-provoz30
https://www.rokytnice.com/cs/lyzovani/skibus
http://www.cityski.cz/rezervace
https://www.skialdrov.cz/cs/lyzarsky-areal-aldrov-vitkovice-v-krkonosich/lyzarsky-areal-krkonose-skitaxi-skibus-jizdni-rad-vitkovice-misecky

