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VRCHLABÍ – ŽALÝ 

Letní provoz od 7. května 2022 
květen, červen – víkendy                          9–17 h, každou celou hodinu 
červenec, srpen – denní provoz            9–17 h, každou půl hodinu (mimo 12:30) 
září – víkendy + svátek 28. 9.                                       9–17 h, každou celou hodinu 

Aktuální info a ceník: www.herlikovice.cz/leto/lanovka-na-zaly 

 

ŠPINDLERŮV MLÝN – MEDVĚDÍN 

Letní provoz od 30. dubna 2022 
květen, červen – denní provoz          pá–so  9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 
       ne–čt     9–12, 13–16 h, každou půl hodinu 
červenec, srpen – denní provoz              9–12, 13–18 h, každou půl hodinu 
září – 2. 10. – denní provoz               pá–so  9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 
       ne–čt     9–12, 13–16 h, každou půl hodinu 
říjen – víkendy             so     9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 
             ne     9–12, 13–16 h, každou půl hodinu 
listopad (do 20. 11.) – víkendy      9–12, 13–16 h, každou půl hodinu 
Aktuální info a ceník: www.skiareal.cz 

 

ŠPINDLERŮV MLÝN – SV. PETR (PLÁŇ) 

Letní provoz od 3. června 2022 
červen – pá, víkendy              9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 
červenec, srpen – denně                      9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 

září – pá, víkendy                                                                                   9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 

říjen (3.–30. 10.)                                             po–čt     9–12, 13–16 h, každou půl hodinu   

             pá  9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.skiareal.cz 
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JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA 

Letní provoz od 30. dubna 2022 
30. 4.–1. 5. – víkend      9–17 h, každou půl hodinu 

od 7. 5., červen – denní provoz      9–17 h, každou půl hodinu 

červenec, srpen – denní provoz       9–18 h, každou půl hodinu 

září, říjen – denní provoz      9–17 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.leto.skiresort.cz/lanovky/cernohorsky-express 

 

BENECKO – KEJNOS 

Letní provoz: 25. června – 27. srpna 2022 
červenec, srpen – úterý, pátek, sobota, svátky                9–16 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.benecko.info/leto/cyklistika  

 

PEC POD SNĚŽKOU – SNĚŽKA 

Letní provoz od 30. dubna 2022 
květen až září – denní provoz                 8–19 h, dle počasí 

duben, listopad – víkendy                                                        8–18 h, dle počasí 

Aktuální info a ceník: www.snezkalanovka.cz/cs 

 

PEC POD SNĚŽKOU – HNĚDÝ VRCH 

Letní provoz od 30. dubna 2022 
30. 4., květen, červen – víkendy     9–17 h, každou půl hodinu 

červenec, srpen – denní provoz     9–18 h, každou půl hodinu 

září – víkendy + svátek  28. 9.     9–17 h, každou půl hodinu 

říjen – víkendy + svátek 28. 10.            9–16 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.leto.skiresort.cz/lanovky/hnedy-vrch 

 

VELKÁ ÚPA – PORTÁŠKY 

Letní provoz od 30. dubna 2022 
30. 4., květen, červen (do 17. 6.) – víkendy     9–17:00 h, každou půl hodinu 

od 18. 6. – denní provoz       9–17:00 h, každou půl hodinu 

červenec, srpen – denní provoz                                 9–18:00 h, každou půl hodinu 

září – denní provoz do 18. 9., následně víkendy a svátek 28. 9.  9–17:00 h, každou půl hodinu 

říjen – víkendy a svátek                                                                        9–16:00 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.leto.skiresort.cz/lanovky/portasky 
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RÝŽOVIŠTĚ – ČERTOVA HORA 

Letní provoz: 7. května – 30. června 2022 
květen, červen – víkendy       9–17:00 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.skiareal.com/leto 

 

HARRACHOV – ČERTOVA HORA 

Letní provoz od 1. července 2022 
červenec, srpen – denní provoz      9–18 h, každou půl hodinu 

září, říjen – denní provoz                                        9–17 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.skiareal.com/cz/leto/lanovka-harrachov 

 

ROKYTNICE N. J. – HORNÍ DOMKY 

Letní provoz od 14. května 2022 
květen, červen – víkendy                                                          9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 
červenec, srpen – denní provoz                    9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 

září, říjen – víkendy                                                             9–12, 13–17 h, každou půl hodinu 

Aktuální info a ceník: www.skiareal-rokytnice.cz 

 

Informace o aktuálním provozu lanovek doporučujeme ověřit u provozovatelů 

jednotlivých areálů, provozní doba se může během léta měnit! 
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