Zkuste traily i procházky,
areál Kraličák je výjimečný
JIŘÍ ŠMERAL

J

ak se daří Horskému areálu
Kraličák v letošní sezóně a co
nového plánuje do budoucna, shrnuje jeho majitel
Dušan Juříček.

Vrátili se návštěvníci a turisté
po dvou předchozích covidových letech?
Letošní léto bylo pro nás oficiálně
prvním, které náš areál zažil.
Stihli jsme dostavět a spustit zážitkovou bobovou dráhu na černé
FIS sjezdovce se dvěma karusely a
s tunelem pod dolní stanicí lanovky D-line. Přišlo na ni mnoho
dětí a neméně stejné množství
dospělých, kteří si ji velmi užívají.
To nás opravdu mile překvapilo.
Spustili jsme i další služby, mytí
kol, půjčovnu koloběžek. Představuje to mnoho práce pro
všechny naše zaměstnance a

musíme říct, že výsledky jsou
příjemné. Nemáme srovnání a
věříme, že i v tomto budeme neustále růst.
Co nového letos čeká na návštěvníky Horského areálu
Kraličák, co by neměli minout?
Určitě si vyzkoušejte naše traily.
Trail a Enduro Park Kraličák po-

Jaké máte plány do budoucna,
co je nutné vyřešit, na co se
zaměřit, kam by měl Horský
areál Kraličák směřovat?

važujeme za výjimečný. Jedná se
o pět Enduro sjezdů postavených
Kamilem Tatarkovičem a týmem
organizátorů Enduro série, kterou
hostí každoročně i areál Kraličák.
K tomu přibyly traily pro všechny
věkové kategorie a náročnosti,
kromě černé. Celkem 30 kilometrů. Dalších 10 kilometrů postavíme příští rok. Všechny traily i
enduro sjezdy začínají u horní

stanice lanovky D – line. Jsme
areál, který se zaměřuje na děti a
jejich doprovod. Chceme, aby
volný čas trávili a zažívali společně, proto máme mnoho vyhlídkových, lehkých a zábavných
trailů, s přestávkou na svačinu či
koupání v rybníku. Chceme také,
aby se jezdci v přírodě pohybovali
cíleně, na vyznačených cestách,
stejně jako turisté.

Bohatství areálu je v místě a jeho
výjimečnosti. Je to kouzelná a
přitom historická a kulturní krajina, plná pastvin, luk a lesů. To
vše kolem kopce Štvanice, který
je součástí masivu Králického
Sněžníku. Areál obhospodařuje
na 600 hektarů a jeho cílem je
mít krásná, funkční a udržitelná
místa. Zároveň stejně kulturní,
jako tomu bylo v minulosti, žít
s krajinou a vzájemně se doplňovat a dlouhodobě ji využívat.
V minulosti se zde lidé věnovali
zemědělství a hornictví. Obhospodařovali pole až do výše 1000
metrů nad mořem. Dnes vzhledem k energetickým omezením a
ekologické udržitelnosti je krajina ideálně využitelná pro relax,
sport a odpočinek. Považujeme
ale za důležité a je to jedním z cílů
naší činnosti, aby sem přijeli lidé
žít a krajinu obhospodařovat
nejen rekreačně, ale i zemědělsky,
stejně, jak tomu bylo po téměř
šest set let před rokem 1945.

