LYŽOVÁNÍ NA STAROMĚSTSKU ROK 2019/2020
Ski areál KRALIČÁK

Info: www.mujkralicak.cz
Kancelář Stříbrnice: koudelakova@mujkralicak.cz, tel: +420 739 732 012 (Po – Pá 7 – 16 h.)
Kancelář Olomouc: info@mujkralicak.cz, tel. +420 734 836 709 (Po – Pá 8 – 16 h.)
- areál Stříbrnice – Hynčice pod Sušinou nabízí 12 sjezdovek o délce 7,1 km různé náročnosti
(např. dětská, dámská, pánská…)
- dvousedačková lanová dráha („Štvanice a Kaple“)
- půjčovna lyž. vybavení (vč. běžek) a ski servis Stříbrnice (+420 737 432 960
pujcovna.stribrnice@mujkralicak.cz), půjčovna Hynčice p. Sušinou ( +420 739 852 563;
skischool@mujkralicak.cz) lyž. Škola denně od 9 – 16 h. (+420 739 852 563), skischool@mujkralicak.cz
- parkování zdarma, bezdotykový odbavovací systém, moderní zasněžovací systém, společná
permanentka na všechny vleky
Aktivity: Snowtubing – skvělá zábava pro celou rodinu na nafukovacím člunu; jízda dlouhá 170 m
- tel. +420 603 150 184
Test centrum Dynafit – startovní místo skialpinistických radovánek, tel. +420 732 336 075
Dětský FUN park – +420 603 150 184
Jízda rolbou – hodinová jízda rolbou. Tel. +420 603 150 184, 1 osoba 690,-; 2 osoby 990,- Kč
Dětský kolotoč
Skialpové túry s průvodcem – každou středu, sobotu a neděli, vyráží se mezi 9 – 10 h.,
ukončení okolo 16. h. tel. +420 732 336 075. Cena půldenní túry 1000,-Kč/osobu
Večerní fitness skialp – každé út a so od 18:30 do 21 hodin, 490,- Kč vybavení včetně čelovky
tel. +420 732 336 075
- provozní doba vleků 9.00-16.00 hod.
Spousta akcí pro děti i dospělé, sledujte www stránky www.mujkralicak.cz
- občerstvení v restauraci penzionu Kraličák, jídelna pro lyžaře ve vyhřívaném stanu, hospůdka u
vleku, Aprés Ski Stříbrnice, příp. Horský hotel Sněženka
Ceník – časové jízdné, hlavní sezóna
Děti do 13 let,
senioři od 60 do
70 let, ZPP, ZTPP
Základní cena Základní cena Děti do 6 let,
senioři nad 70 let
celodenní
370,500,zdarma
4 hodiny
330,450,zdarma
3 hodiny
300,400,zdarma
2 hodiny
200,280,zdarma
Týden (7 dní)
1700,2300,zdarma
Registrace do klubu Kraličák na www.skikralicak.cz, 10% sleva na permanentky a další slevy, pro děti
dárek.
Na kartě je 100 Kč záloha, která Vám bude po odevzdání skipasu vrácena. Jednosměrná jízda 30,- Kč.
Permanentky
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Popis vleků
Název
Stříbrnická
Stříbrnická
Funpark
Kurzovní
Králíkova magistrála
Dovádivá
Dětská
Dámská
Pánská
U školky

Délka
1000 m
1 300 m
130 m
650 m
1 050 m
1 150 m
500 m
1 000 m
850 m
200 m

Převýšení
240 m
240 m
42 m
50 m
175 m
175 m
66 m
120 m
220 m
25 m

Osvětlení
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne

Zasněžování
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano

Snowpark Paprsek

Info: www.paprsek.cz, info@paprsek.cz, +420 777 076 542
- 3 sjezdovky, upravované, osvětlené a jedna technicky dosněžovaná o délce 1000 – 1300 m
- dvousedačková lanovka
- půjčovna SKI a SNB vybavení + (vč. běžek), základní ski servis, lyžařská a snowboardová škola
- snowpark, freeride, restaurace, občerstvení, WC, parkování zdarma (ve Velkém Vrbně)
- doprava SKIBUSEM (na trase SM – Velké Vrbno a zpět)
-bohatý výběr běžeckých stop – pravidelně upravované o délce 70 km
Ceník – Paprsek
Typ jízdenky
Časové jízdné:
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
11.00. – 16.00. hod.
12.00.-.16.00. hod.
13.00 – 16.00 hod.

Cena Kč - dospělí

Cena Kč - děti

260
330
400
420
400
330

200
260
300
320
300
250

14.00 – 16.00 hod.
Celodenní
1 jízda lanovka
(1000m)
Bodové jízdné:
300 bodů
600 bodů
Vícedenní jízdenky
6 dnů
celosezónní

260
450
80

200
350
80

620 – 19 jízd
1140 – 38 jízd
1950
5500

1400
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1 jízda 16 bodů zbylé body lze použít na poslední jízdu
ZÁLOHA NA KARTU 100 Kč
Děti do 110 cm výšky jezdí zdarma – v doprovodu rodičů.
Dětská jízdenka do 140 cm výšky.
Osoby ve věku 70 let a starší jezdí zdarma.
Možná platba platební kartou.

SKIBUS ze Starého Města do Velkého Vrbna
Jízdní řád se často mění, proto prosím sledujte www stránky www.paprsek.cz.
Pro mimořádné časy odjezdu volejte na tel.: 604 999 892

Skiareál Kunčice (Skitech)

Info: www.skikuncice.cz, skikuncice@seznam.cz, tel: +420 777 719 900
- lyžování pro začínající i pokročilé na 4,5 km denně upravovaných 8 sjezdovkách, délka tratí 600 –
1000 m
- široké a nepřeplněné tratě (modré a červené)
- čtyřsedačková lanovka a 3 vleky s přepravní kapacitou 4200 os/hod. (žádné fronty)
- trať pro akrobatické lyžování
- stravování a osvěžení na Hájovně bude nově v restauraci s obsluhou, Hospoda U Rumařů, Skibar
Kulaťák
-panoramatický bufet s terasou na sjezdovce pod výstupní stanicí lanovky
- Centrum služeb (sprchy, WC a vyhřívaná převlékárna přímo u svahu, dětský koutek, posezení)
-dětský areál s lanovým vlekem, dětské hřiště
- využít můžete skibus, který vás zaveze do areálu – tel. +420 777 719 900, +420 777 719 579
-lyžařská škola Newman school +420 725 020 101, mail: kuncice@newmanschool.cz
-půjčovna SKI-SNB vybavení +420 725 020 101
Provozní doba: pokladna 8:00 – 16.15 a v době večerního lyžování
denní lyžování 8:30 – 16:00
večerní lyžování pá a so 17:30 – 20:00
Centrum služeb 8:00 – 16:15
Hlavní sezona (25.12.2018 – 17.3.2019)
Typ jízdenky
Cena v Kč – děti do 12 let
Celodenní (8:30 – 16:00)
370,Večerní (17:30 – 20:00)
250,3 hodiny
300,4 hodiny
340,2 dny
670,3 dny
930,4 dny
1300,5 dní
1500,6 dní
1700,vlek Triangl: 7 bodů
vlek Hájovna: 5 bodů

Cena v Kč – dospělí
500,350,400,450,900,1300,1700,2100,2300,-
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50 bodů
1 jízda

220,50,-

Rodinné

330,-

Hlavní sezóna (25. 12. – 20. 3.)

Denní – 1 dospělí + 2 děti
Denní – 2 dospělí + 1 dítě
Denní – 2 dospělí + 2 děti
Denní – 2 dospělí + 3 děti

1150,1250,1600,1900,-

Vedlejší sezóna
(do 24. 12. a od 21. 3.)
1050,1150,1450,1700,-

Lyžařské kurzy: 1 den: 300,-, 2 dny: 570,-, 3 dny: 800,-, 4 dny: 1000,-, 5 dní: 1200,-, 6 dní: 1300,-.
Pro zakoupení jízdenek pro lyžařské kurzy je podmínkou jmenný seznam žáků s razítkem.
ZÁLOHA NA KARTU 100,- Kč
Děti do 6 let a senioři od 70 let jezdí ZDARMA!
LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA – NEWMAN SCHOOL
- výuka carvingu, snowboardingu, dětská školka s vlastním vlekem
- www.newmanschool.cz, kuncice@newmanschool.cz tel. +420 725 020 101
- Skupinová výuka min. pro 2 osoby
Ceník - lyžařská škola - tel. +420 725 020 101
1 hodina
490,450,-

Privátní výuka 1 osoba
Privátní výuka 2 osoby
Skupinová výuka 3 – 6 osob (cena
za osobu)

2 hodiny
900,800,450,-

Ceny jsou uvedeny v Kč pro jednu osobu, více dnů se slevou.
Ceník - půjčovna lyžařského vybavení – tel. +420 725 020 101
SKI/SNB komplet
SKI/SNB
SKI/SNB boty

½ dne
200,150,100,-

1 den
300,250,150,-

2 dny
550,450,250,-

3 dny
800,600,350,-

týden
1550,1200,650,-

záloha
2000,1000,500,-

Při vypůjčení je nutné předložit doklad totožnosti (OP, pas) a složit vratnou zálohu na materiál.
4 a více dnů se slevou. Lyžařský kurz SKI/SNB komplet 800,- Kč/osoba na týden.

Ski areál Sněžník, Stříbrnice

Info: www.skinavrsi.cz
- sjezdovky jsou částečně vybaveny umělým zasněžováním a odbavovacími turnikety
- lyžařský vlek Stříbrnice (634 m)
- středisko vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro zkušenější lyžaře a snowboardisty, kteří si potrpí na
náročnější sjezdové podmínky
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- široké a prostorné sjezdové tratě jsou denně upravovány
- Možnost občerstvení zajišťuje restaurace Návrší a bufet u dolní nástupní stanice.
- WC, parkování zdarma 20 m od dolní stanice vleku Stříbrnice, 60 m od zastávky autobusu
- provozní doba denně 9.00 – 16.00 h
Ceník
typ jízdenky
Celodenní
Půldenní
Večerní 19:00-21:00 nebo dle
dohody

dospělí
400,300,300,-

děti
300,250,250,-

- vratná záloha na kartě 50 Kč, děti do 6 let a senioři starší 65 let jezdí zdarma.

Olšanka

Info: www.olsanka.cz; chata@olsanka.cz +420 774 415 358
- délka sjezdovky 800 m
- cenově výhodné permanentky
- lyžařským kurzům a větším skupinám poskytuje cenově výhodný celodenní skipas
- ideální pro rodiny s dětmi, začínající lyžaře a školní lyžařské kurzy
- pravidelně upravený svah
- každoročně jsou instalovány překážky pro snowboardisty
- při dostatečném množství sněhu se vytváří pro děti sněhovou rolbou zábavné safari
- u dolní stanice vleku je nekuřácká hospůdka s příjemným posezením, kde se můžete občerstvit a ohřát
(teplá domácí kuchyně)
- od horní stanice vleku můžete sjet k dvousedačkové lanovce ski areálu Paprsek
- Provozní doba 9 – 16 hod.
Typ jízdenky
Celodenní jízdenka 9 – 16:00
Půldenní jízdenka 9 – 13:00, 12–
16:00

Cena v Kč – děti

Cena v Kč – dospělí

200,- / os.
150,- / os.

250,-/ os.
180,-/ os.

Pro ubytované hosty nabízí celodenní zvýhodněné permanentky
Typ jízdenky
Celodenní jízdenka 9 – 16:00

Cena v Kč – děti

Cena v Kč – dospělí

150,- / os.

200,- / os.
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Horská služba ČR, oblast Jeseníky

Telefon NON STOP: +420 606 666 603, Červenohorské sedlo: tel.: +420 583 295 111, Ovčárna: tel.: 0420
554 779 020
Staré Město: Stanice Alpina, tel.: +420 583 294 110 (v zimním období každý víkend)
Staré Město: P. Maňas, tel.: +420 728 647 781

Tísňová volání:
Lékař: 155, Policie: 158, Hasiči: 150
Záchranná služba Šumperk, tel.: +420 583 397 444, +420 583 397 555, +420 583 397 666

Kam na běžky na Staroměstsku
Běžeckých tras na Staroměstsku je spousta, dají se různě kombinovat, prodlužovat, zkracovat. Některé
z nich jsou pravidelně a kvalitně udržovány, jiné si „udržují“ sami běžkaři. Běžecké lyžování jako takové
vyhledává v naší oblasti stále více zájemců, a to ze všech generací. Problémem však pořád zůstává
nedostatečná materiálně – technická základna pro tento druh sportu, jednak finanční náročnost úpravy
běžkařské stopy a potom také rozmary počasí, které jsou schopny zničit čerstvě upravenou stopu během
třiceti minut. Nicméně věřme, že entuziasmus lidí, kterým tento sport učaroval, nevyhasne a rovněž také,
že se přidají i další nadšenci.
www.bilestopy.cz – aktuální stav běžeckých tras
Upravované trasy:
Staré Město – Krupná – Kunčická hora – Medvědí Bouda – Paprsek – Staré Město
Samostatné kunčické okruhy (od Květné do Kunčic a zpět) okruh Petr a Pavel, okruh Květinka
Na okruh se můžeme napojit u autobusové zastávky v ulici Květná. Kratší okruh (Květinka – 4 km)
můžeme dle našich možností prodloužit o další 4,2 km a napojit se tak na další okruh Petr a Pavel (8,2
km).
Staré Město – Štěpánov - Hynčice pod Sušinou – Návrší – U Kapličky – Stříbrnice – Staré Město
Na trasu nastoupíte za železničním přejezdem (zelená tur. trasa – směr Hynčice), pokračujete přes
Štěpánov do Hynčic pod Sušinou, stopa je upravována až k horní stanici vleku Štvanice, kde se napojíte
na hlavní jesenickou magistrálu. Dále pokračujete nenáročným terénem až k chatě Návrší.
Odtud pokračujte po silnici směrem k opravené lesní kapličce, pak dolů do Stříbrnic a přes Hadcovou do
Starého Města (od kapličky až do SM modrá turistická značka).
Možnost občerstvení: Hynčice pod Sušinou, chata Návrší, Staré Město.
Staré Město – RS Morava – Starý kopec– Větrov – Paprsek – Staré Město
Ze Starého Města zamíříte po zelené turistické značce, minete RS Morava, asi 300 m za RS Morava uvidíte
po levé straně rozcestník, který vás navede na Starý kopec. Již pod Starým kopcem začíná strojově
upravená trasa, která vás provede přes Větrov až na Paprsek…
Délka trasy činí asi 18 km.
Možnosti občerstvení najdete ve Starém Městě, na Paprsku.
Staré Město – Květná – Kunčická hora – Nad Seninkou – U Kapličky - Stříbrnice – Staré Město
Ze Starého Města zamíříte po žluté turistické značce do Květné a na Kunčickou horu. Zde se napojíte na
červeně značenou lyžařskou cestu, minete odbočku na Kladské sedlo a přes Kladskou bránu sledujete
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cestu až k informačnímu místu Nad Seninkou a dále U Kapličky. Odtud se dostanete zpět do města stejně
jako v předchozí trase, tedy po modré značce přes Stříbrnice a Hadcovou. Tento okruh měří cca 21 km.
Možnosti občerstvení najdete ve Starém Městě, u vleků v Kunčicích, ve Stříbrnicích. Souběh s turistickými
značkami – žlutá, červená, modrá.
Na Králický Sněžník (upravována rolbou do sedla pod KS)
Využít můžete klasickou „sněžníkovskou“ cestu po turistických značkách. Staré Město – Stříbrnice
(modrá), Stříbrnice – chata Návrší – nad Adéliným pramenem (žlutá), dále k vrcholu souběh červené a
modré, posléze červená. Celková délka 24 km. Možnost občerstvení ve Starém Městě, ve Stříbrnicích a na
Návrší. Cestu si můžete zkrátit využitím autobusového spoje SM – Stříbrnice.
Běžecké okruhy okolo Paprsku
Velký Šengen 17 km
Malý Šengen: 8 km
Malá Pralinka: 3 km
Pralinka: 8 km
Pohádka: 9,5 km
Medvědí: 8,5 km
Kuní sedlo: 10 km
Trnová hora - Milíře: 12 km
Od Paprsku směr:
Petříkov – Promenáda: 7,5 km (strojově upravovaná stopa)
Ostružná: 6 km
Smrk po hranici: 3 km
Smrk po Pohádce: 6 km
Uvedené strojově upravované stopy udržuje rolbou p. Mika z horského hotelu Paprsek.

Jízdní řád SKIBUSU ze Starého Města do Velkého Vrbna a zpět
O víkendu:

Ve všední den:

Staré Město nám. – 8:30
Staré Město nádr. – 8:35

Staré Město nám. – 9.00
Staré Město nádr. – 9:05

Velké Vrbno – 16:10
Staré Město nádr. – 16:25
Staré Město nám. – 16:30

Velké Vrbno – 15:15
Staré Město nádr. – 15:30
V týdnu od 6. 1. do 10. 1. změna – odjezd ze Starého
Města kvůli lyž. výcv. v 8:15 a v 9.00 – raději volejte

Pro mimořádné časy odjezdu volejte na tel.: +420 604 999 892
Informace zpracovali s využitím vlastních zkušeností, internetových stránek a map: MVDr. Tylšar Luboš, Bc. Kampová Lenka, Bc.
Pešková Jitka. Aktualizace prosinec 2019. Za uvedené informace neručíme, jsou pouze orientační, pro aktuální informace sledujte
www stránky jednotlivých ski areálů.
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