STŘÍBRNÁ TWIGGY

Nejkrásnější výhled na celé Jeseníky od Dlouhých Strání po Ramzovou vám
nabídne více než třicetimetrová rozhledna, která vyrostla mezi Stříbrnicemi
a vrcholem Kralického Sněžníku u horní stanice lanovky D -line. Právě zde
vás vysadí lanovka. Rozhledna je přístupná celoročně, vstup na ni je zdarma.
O pojmenování této rozhledny rozhodla veřejnost a je opravdu podle své stejnojmenné předchůdkyně velmi subtilní a krásná - z dílny ikonického architekta
Martina Rajniše, který je autorem například Poštovny na Sněžce anebo vzducholodě v galerii DOX. Její nejvyšší část je prosklená a výhledy jsou dechberoucí.

HYNČICE NA KOLE A POŘÁD Z KOPCE

Lanovkou můžete vyjet i s kolem a pak z kopce Štvanice vyrazit na labyrint
lehkých až středně těžkých trailů, které začínají v kouzelném místě obce Hynčice pod Sušinou. Vybírat si můžete z velké škály různých délek, obtížností
i směrů, nejlépe s rodinou, přáteli, dětmi. Zastávky na občerstvení, pasoucí se
skot i koně, vodní hladina, to vše jako na dlani. Každý, kdo má rád kolo, si může
najít to své a pak se sejít společně u občerstvení. I zde vidíte na celý kopec
s traily z několika atraktivních míst s vodní hladinu nebo s občerstvením. Je to
opravdu místo, kam se budete chtít vracet.

Kraličák

Horský areál, který roste
s Vámi a Vy s ním. A teď i v létě.
Jen dvě hodiny z Brna a dvě a půl hodiny
z Prahy trvá cesta do míst, které právem můžete nazvat pohádkovými. Horský masiv Kralického sněžníku (1424 m.n.m.) , který mylně
považujeme za součást Jeseníků, je krásný
a dramatický. Jeho jihovýchodní podhůří však
skýtá malebná údolí, bystřiny, vodní plochy,
pozvolné cesty a cestičky, které můžete využít pro svůj volný čas, relax a prázdniny. Zde
se rozkládá na více než 600 ha horský areál
Kraličák, který každým rokem roste a nabízí
nové možnosti.

ŠTVANICE, KTERÁ NENÍ V PRAZE

Na vrchol Štvanice (866 m.n.m), kolem kterého se celý areál točí, dojedete lanovkou ze Stříbrnic. Je to nejen nádherné místo, kde máte celé pohoří Jeseníků jako na dlani a navíc možná nejkrásnější rozhlednu v Česku, ale je to také
středobod, kde najdete mnoho turistických a odpočinkových cílů. Od procházek
na vrcholu anebo pohádkovou cestou s dětskými prvky, které si můžete užít
společně se svými ratolestmi až po turisticky náročnější výstup na magistrálu
pohoří či na vrchol Kralického Sněžníku.

STŘÍBRNICE A JÍZDA S 18-TI PATENTY

Jízda lanovkou opravdu stojí za to. Jedná se o nový typ lanovky Doppelmayr
D-line, zatím jediný v republice, který se nachází právě zde. Je plná technologických novinek, tichá, méně energeticky náročná a více vstřícná k přírodě. Jízdu si užijete v ergonomicky tvarovaných sedačkách s bezpečnostními
prvky vhodnými i pro kočárky a pro nejmenší. Pokud vyjedete na Štvanici
a míříte dál na vrchol Kralického Sněžníku, vyhnete se tímto výjezdem přík-

PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁC I ÚŽAS

Na různých místech areálu byly vybudované rybníky vhodné ke koupání. Vévodí rybník Úžas, kterému dal jméno neznámý návštěvník přiťuknutím cedulky
se stejnojmenným nápisem krátce po jeho vzniku v roce 2013. K zapůjčení
jsou paddle boardy, krásné pak plavání v chladivé vodě, čistý vzduch a pohoda
s malým občerstvením z Rainišovy kupole. Další rybníky najdete v údolí Štěpánovském.

ŠTĚPÁNOV NA VODĚ

rým zalesněným úbočím, která se nachází ve výšce pod 900 mnm a ušetříte
téměř hodinu cesty. Dostanete se tak do pohledově atraktivních poloh, kde
již jen stoupáte výš a výš rozkvetlými loukami, úbočími s prameny a stinnými
lesy. Pod vrcholem se osvěžíte pramenem Moravy. Celková náročnost trasy
díky využití lanovky je 2:45 a 6,8 km.
K zaparkování poslouží prostorná parkoviště horského areálu Kraličák, která
jsou v zimní i letní sezoně provozována zdarma.
Doporučujeme užít si i zpáteční jízdu, s uspokojením sledujete výhledy i sklánějící se slunce nad Sněžníkem.

BOBOVÁ DRÁHA NA FIS-CE

Ne každý chce vystoupat kilometry a zdolat vrcholy. Pro každého návštěvníka
těchto míst se zde najde zajímavé zpestření dne. Novinkou je sympatická bobová dráha na černé sjezdovce FIS hned u parkoviště ve Stříbrnicích. Její zajímavostí jsou dva karusely, tedy 360° otočky a unikátní dojezd do tunelu přímo
pod dolní stanicí lanovky. Předností pak, že na své ratolesti vidíte po celé její
délce, můžete posedět s občerstvením v její bezprostřední blízkosti. V provozu
bude nepřetržitě od 1. 7. 2022 a časem kolem ní vyroste botanická a bylinková
zahrada.

Kromě již zmiňovaného rybníku Úžas jsou zde tři rybníky vhodné ke koupání
v údolí Štěpánov. Jsou dosažitelné procházkou necelé dva kilometry ze Starého města pod Sněžníkem, ze Stříbrnic i z Hynčic. Ale pozor, toto údolí je
naopak klidové a relaxační. Uvidíte stáda jelenů, jste obklopeni pouze přírodou a starou německou obcí, která pomalu vstává z popele po jejím vypálení
v roce 1945. Rybníky byly pokřtěné Zbygniewem Czendlikem v roce 2020 a
patronkami se staly přední české snowboardistky Eva Samková a Vendula
Hopjaková. Můžete si zaplavat, opalovat se. Všechny jsou v panenské přírodě,
využitelné bez placení.

CONTAYNER BAR I OBČERSTVOVACÍ KUPOLE.

U rozhledny Stříbrná Twiggy v blízké budoucnosti najdete krytou odpočívárnu
i s nově tvořeným Samobarem, kde si natočíte si pivo nebo limonádu, koupíte sušenku. Na cestě zpátky máte dvě možnosti, buď si sestup malinko
prodloužíte do kouzelných Hynčic, kde najdete rybník Úžas a u něj půjčovnu
paddleboardů i letní bar. Anebo pokračujete lanovkou přímo dolů zpět do Stříbrnic, kde na vás již čeká odpočinek v lehátkách u Contayner Baru nedaleko
parkoviště.

CESTA Z MĚSTA

Místa opředená tajuplnými pověstmi, nekonečné lesní království ticha a pokory, pozůstatky lidské dřiny původního německého obyvatelstva, rozsáhlý
systém pohraničního opevnění – toto vše budete při výstupu sledovat a míjet.
Procházíte areálem a místy, kam se opět vrací život. Najdete zde chalupáře,

farmáře i „ajťáky“ s počítačem na kolenou. Jsou to lidé, kteří přichází do těchto původních hospodářských míst vrátit život.
Cílem dlouholetého postupného budování je vznik promyšleného 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 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, s pracovními
možnostmi. Našim neskromným přáním je, aby se prostředí areálu Kraličák
stalo oblíbeným místem všech, kteří chtějí v rámci současného světa trávit
svůj volný čas, práci nebo život, zde, v souznění s přírodou, jako naši předkové.
Zavítat můžete na víkend, na týden nebo napořád.“

Horský areál Kraličák
www.zima.mujkralicak.cz
www.leto.mujkralicak.cz

