Ski areál Špičák
Popis resortu
Na české straně Šumavy se rozkládá vyhlášené lyžařské středisko Špičák. Areál rozmístěný na
svazích stejnojmenné hory nabízí všestranné sportovní. Skiareál Špičák leží v nadmořské výšce 865
až 1202 metrů a uspokojí začínající i profesionální lyžaře a snowboardisty.

Lyžařský areál Špičák se nachází necelých 5 kilometrů od hranic s Německem a 4 kilometry od
Železné Rudy. Nabízí 8 kilometrů kvalitních sjezdových tratí všech náročností. V areálu najdete
9 hlavních sjezdovek. 6 modrých svahů je určeno hlavně pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi,
zkušenější sportovci mohou využít dvě středně náročné červené sjezdovky a pro zkušené borce je
k dispozici jeden náročný černý svah dlouhý 825 metrů. Nejdelší modrá sjezdovka s názvem
Turistická měří 1805 metrů, červené tratě U Zalomeného a Slalomová mají délku 1475 a
1405 metrů.
Na vrchol Špičáku vás dopraví pohodlná čtyřsedačková lanovka. Dále můžete vybírat z několika
klasických vleků, které jsou rozmístěné na jihovýchodních svazích Špičáku. K lyžařskému středisku
také patří 3 mírné sjezdovky s vlastními vleky pro začínající lyžaře. Pro nejmenší návštěvníky je
připraven speciální Penguinland s dětským hřištěm, figurkami zvířat a dalšími výukovými
pomůckami. Přepravu nejmenších lyžařů v dětském parku zajišťuje pojízdný koberec a provazový
vlek. Součástí skiareálu je i oblíbený snowpark. Jeho délka je 400 metrů a obsahuje několik umělých
překážek a skoků. Snowpark má svůj vlastní vlek, ale je možné se k němu dostat i odbočením ze
sjezdovky Slalomová, která vede z vrcholu Špičáku.
Všechny sjezdové svahy jsou denně upravovány rolbami, 88% tratí je vybaveno systémem umělého
zasněžování, které garantuje dobré lyžařské podmínky po celou zimní sezónu. Sjezdovka Spodní
Šance je osvětlená a poskytuje pravidelné večerní lyžování. Samozřejmostí je profesionální skiservis,
úschovna, půjčovna značkového lyžařského vybavení a testovací centrum aktuálních modelů lyží
Rossignol, které najdete vedle pokladen u spodní stanice čtyřsedačkové lanové dráhy. Instruktoři
lyžařské školy vám pomohou s prvními krůčky na svahu, nabízí zdokonalovací lekce, výuku carvingu
i freestylu.
Pokud si zaregistrujete váš skipas do webové aplikace, můžete sledovat počet vašich jízd na svahu,
překonané výškové metry a počet ujetých kilometrů. Pro milovníky bílé stopy jsou v okolí pravidelně

strojově upravovány desítky kilometrů kvalitních běžeckých tras. Středisko poskytuje různé možností
ubytování a stravování. Přímo v areálu jsou k dispozici 3 horské chaty, najdete tu i několik restaurací
a stánky a kiosky s rychlým občerstvením. Pokud se vydáte na Špičák v létě, můžete si užít zdejší
bikepark s půjčovnu kol, věnovat se horské turistice nebo projít některou z naučných stezek. Špičák
je ideálním místem pro aktivní odpočinek i rodinnou dovolenou v každé roční době.
Destinace

Šumava

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Příběhy, které se odehrály v okolí
Akce Neptun: , GPS: 49.179435,13.1823088
Lyžování v Královském hvozdu: , GPS: 49.17362,13.2085811

Doporučená místa
Orea Hotel Špičák: , Tel: +420376372111, Email: spicak@orea.cz, Adresa: Špičák 5, Železná
Ruda, GPS: 49.17042778,13.23575
Ubytování "U Beranů": , Tel: +420776776424, Email: info@uberanu.cz, Adresa: K Samotám
424, Železná Ruda, GPS: 49.1352331,13.2384489
Orea Resort Horizont: , Tel: +420376365111, Email: recepce@horizont.oreahotels.cz,
Adresa: Špičák 126, Železná Ruda, GPS: 49.1674886,13.2444967

