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Skiareál Kraličák je 
moderní zimní středisko 
Pohoří Kralického Sněžníku je pro svou 
polohu a nadmořskou výšku ideální pro 
zimní sporty. Díky propojení lyžařských 
středisek (Stříbrnice, Hynčice pod 
Sušinou) zde vznikl areál, který lyžařům 
a snowboardistům nabízí téměř 11 
kilometrů sjezdovek, 7 lanovek a vleků 
a přes 70 kilometrů běžeckých tras. 
Sjezdovky, vleky a lanovky jsou logicky 
propojené a mohou fungovat jako 

jeden celek i samostatně. Jeden skipas 
platí na všechny vleky ve ski areálu, 
který je vybaven nejmodernějším 
zasněžováním. Na své si zde přijdou 
všechny věkové kategorie lyžařů snow-
boardistů, běžkařů či skialpinistů bez 
ohledu na výkonnostní skupinu. 
Areál se může pyšnit nejrychlejší vyhří-
vanou lanovku na sever od Alp, která 
vede ze Stříbrnic až na vrchol Štvanice. 
Na supermoderní šestisedačkové la-
novce D-line od Doppelmayr Garaventa 

lyžaři ocení bezpečnější design, ergo-
nomicky tvarované vyhřívané sedačky, 
wifi připojení a bublinu odrážející UV 
záření. Ti nejmenším lyžaři si užijí zába-
vu ve FUNPARKu, což je ohraničený
dětský lyžařský park. Děti si zde mohou
bezpečně vyzkoušet jízdu vlekem
a první ježdění na pojezdových pásech, 
nejdelších krytých pásech v ČR, jsou 
podsvícené a bezpečné pro děti, které 
navíc kryjí před nevlídným počasím 
po celou jízdu. Rodiče na ně přitom ze 
všech míst vidí. Vyřádí se na několika 
skluzavkách a slalomech při sáňkování 
nebo si odpočinou na kolotoči.

MÍSTO, KDE SE ŽÁDNÝ 
DEN V ROCE NEBUDETE 
NUDIT ANI VTEŘINU

Ve třech malebných údolích kolem vrchu Štvanice, mezi trojlíst-
kem obcí Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice a Štěpánov, leží resort 
KRALIČÁK. Areál zasazený do krásné přírody na jihovýchodním 
úpatí Králického Sněžníku nabízí zábavu během všech ročních 
období. Na více než 600 hektarech můžete objevovat kouzlo 
unikátního horského rezortu.

Na snowboardisty čeká nová snow-
boardcrossová trať, která vznikla 
ve spolupráci s Vendulou Hopjakovou. 
Krásu okolní přírody si můžete vy-
chutnat z 35 metrů vysoké rozhledny, 
při výletě na skialpech, při procházce 
se sněžnicemi nebo na běžkařských 
trasách, které vedou z Hynčic i ze Stří-
brnic. Samozřejmostí areálu Kraličák je 
zázemí s restaurací, servis s půjčovnou 
lyží, snowboardů, běžek, sáněk nebo 
skialpů či škola lyžování.

Nádherná krajina, 
klid i zábava
Léto na Kraličáku se nese ve znamení
příjemného odpočinku, krásné přírody
ale i aktivního využívání volného času. 
Novinkou je krásná bobová dráha na 
černé sjezdovce FIS ve Stříbrnicích. 
Zajímavostí pak její dva karusely, tedy 
360°otočky a unikátním dojezdem v 
tunelu pod lanovkou. V provozu bude 
nepřetržitě. Kopce v okolí jsou protkány 
desítkami kilometrů turistických 
stezek a cyklistických cest. Vybírat si 
můžete z velké škály různých délek, 
obtížností i směrů. Děti a dospělí se 
mohou odreagovat na interaktivním 
hřišti, pump tracku  i na spoustě méně 
tradičních aktivit, jako je pádlování 
na rybníce, jízda na koních, a dalších 
aktivitách trávených společně se svojí 
rodinou. Milovníci cyklistiky mohou 
vyzkoušet až 15 km dlouhé a nijak těžké 
traily, nejlépe po výjezdu lanovkou 

na Štvanici a pak více či méně prudkými 
sjezdy do Stříbrnic.Najdete tu stavby 
renomovaných architektů a architekto-
nických kanceláří.
Cenu Grand Prix za architekturu získal 
Penzion Kraličák s vyhlídkovou terasou 
připomínající jeden z obranných bunkrů. 
Na kopci Štvanice zase stojí rozhledna 
Stříbrná Twiggy navržená ikonickým ar-
chitektem Martinem Rajnišem. Velkým 
projektem je pak obnovení téměř za-
niklé vesničky Štěpánov pod taktovkou 
Ing. Nováčka. V ní se nyní moderními 
postupy staví chalupy a domy podle 
původní katastrální mapy z počátku 
19. století. Užití bude částečně rekreač-
ní, ale hlavním cílem je navrácení života 
do krajiny tzn. znovuosídlení. S trvale 
udržitelným rozvojem místa souvisí 
i vybudování tří rybníků ve štěpánov-
ském údolí. Rybníky byly pokřtěny 
Zbygniewem Czendlikem v roce 2020 – 
Pankrác, Servác a Bonifác. Patronkami 
se staly přední české snowboardistky 
Eva Samková a Vendula Hopjaková. 
Cílem dlouholetého postupného budo-
vání je vznik promyšleného, účelného 
a do krajiny zapadajícího prostředí, 
kde si v kteroukoliv roční dobu užijí 
děti i dospělí. Duší a hybatelem změn 
v opravdu netuctovém areálu je jeho 
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majitel Ing. Dušan Juříček. „Areál je pro ty, 
kteří si umí užít naše sjezdovky, i toulání se 
v zasněženém lese. Je pro špičkové cyklisty, 
i pro rodiče s kočárkem. Je pro všechny, 
kteří mají rádi horskou a podhorskou 
krajinu v každém ročním období. Snažíme 
se vrátit život místnímu kraji s původním 
obydlením. A našim neskromným přáním 
je, aby se prostředí areálu Kraličák stalo ob-
líbeným místem všech, kteří chtějí v rámci 
současného světa trávit svůj volný čas, 
práci nebo život, zde, v souznění s příro-
dou, jako naši předkové. Zavítat můžete 
na víkend, na týden nebo napořád.“

www.zima.mujkralicak.cz
www.leto.mujkralicak.cz

Majitel areálu Kraličák, Dušan Juříček


