Lyžařský areál je dostupný autem i vlakem. Leží přímo u mezinárodní silnice
na trase Vimperk - Strážný. S lyžemi lze přijet i vlakem nebo autobusem.
Z nejvýše položené železniční stanice v Čechách je to ke sjezdovce jen pár
desítek metrů. Čekají na vás sjezdovky Školní, středně těžká Střecha a půlkilometrová trať Pod Obrovcem, která je osvětlená. Zkušení snowboardisté tu
najdou snowpark a začínající lyžaři zase lyžařskou školu. V areálu nechybí ski
servis a půjčovna. U lyžařského vleku Školní sjezdovky začínají běžecké trasy
- 25 kilometrů pravidelně udržovaných značených tratí na klasiku i bruslení.
Na parkovišti P1 najdete přehlednou mapu těchto tratí.
+420 721 267 867, www.ski-kubovka.com
GPS: 48°58’49.426”N, 13°46’7.552”E

14. Běžecké lyžování Novohradsko
Běžecké trasy na Novohradsku jsou běžkaři hojně využívány, a proto také
udržovány. Zde je několik doporučených tras pro vaše výlety:
Trasa 1- Okolí Hojné vody
Ta je jednou z nejoblíbenějších. Stopy zde nabízejí hned několik možných
kombinací tras. Nejkratší z okruhů má 9 kilometrů a vede kolem hory Vysoké.
Delší okruh ze Starých Hutí přes Jelení Hřbet a zpět má 17 kilometrů.
Trasa 2- Jižní okruh z Pohorské Vsi
Nejdelší a fyzicky nejnáročnější z projížděných běžeckých okruhů vychází
z Pohorské Vsi směrem na jih. Pokud se rozhodnete absolvovat celou tuto
trasu, uvidíte mnohé z místního okolí.
Okruh A- Jižním cípem z Leopoldova
Tento okruh se doporučuje pouze zdatnějším běžkařům. Je poměrně náročný
a dlouhý. Je kratší variantou trasy 2.

9. Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Areál se rozprostírá na kraji této šumavské obce v nadmořské výšce 810 –
900 metrů na severním svahu nad údolím Teplé Vltavy těsně u hlavní silnice
I/4 Praha – Pasov, hned za mostem přes řeku. Zalyžují si tu náročnější lyžaři
ale hlavně rodiny s dětmi a začínající lyžaři a snowboardisté, kteří tu najdou
tři sjezdovky. Součástí je i malý snowpark s přírodními i umělými překážkami.
Areál je nástupním místem pro běžkaře. Provozovatel udržuje přes 50 kilometrů okolních běžkařských tratí.
+420 725 326 051, www.ski-vltavice.cz
GPS: 48°57’20.322”N, 13°45’35.483”E

Okruh B- Okruh kolem Vysoké
Výchozím bodem pro okruh B je opět vesnice Hojná Voda. Zdejší udržované
parkoviště je velkou výhodou. Začátek trasy bývá velmi často zcela zavátý
sněhem. Pokud se ale nenecháte odradit, užijete si příjemný 10 kilometrů
dlouhý výlet.
Okruh C- Žofínský okruh
Z obce Žofín, odkud vyrazíte, uvidíte například Černé Údolí, Lužní potok nebo
sedlo Jelení hřbet. Závěrem trasy se dostanete k rybníku Zlatá Ktiš, od něhož
se trasa vrací zpět.
+420 386 362 195, www.novohradky.info

Místní trasy a okruhy:
Frymburský okruh (modrý): 10 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Červená: 10 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Zelená: 4 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Bílá: 5 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Bruslařská: 11 km – klasika, bruslení

Vimpersko
Na Vimpersku najdete několik lyžařských center, kde jsou běžecké tratě všeho druhu. Dlouhé, krátké, lehké, náročné, upravované i ne. Ve Skiareálu
Vodník se nikdy nemusíte bát počasí, trasy jsou zde totiž uměle zasněžovány.
Jedním z velmi známých je Skiareál Kvilda. V okolí Kvildy a Horské Kvildy se
pravidelně upravuje více než 50 kilometrů běžeckých tras. Nejkratší trať má
6 a nejdelší 18 kilometrů. Všechny trasy prochází zajímavými místy. Další
centra této oblasti jsou např. Lyžařská škola Zadov-Churáňov, Libín, Stožec,
Strážný, Nové Hutě a další.
Lyžařské trasy na Kvildsku:
1. Kvilda – Horská Kvilda
Tato trať je vhodná pro začátečníky. Je rovinatá a měří 4,5 kilometru. Na této
trase uvidíte rašeliniště Jezerní slať.
2. Kvilda – Prameny Vltavy
Trasa je dlouhá 7 kilometrů a mírně stoupá lesem až k Prameni Vltavy. Odtud
se můžete vydat do dvou směrů- vpravo přes Černou Horu, nebo vlevo přes
Stráž na Bučinu.
3. Kvilda – rozcestí Staré Hutě – Přilba
Z Kvildy vedou na rozcestí Staré Hutě dvě různé trasy- pro pěší modrá
a turistická žlutá. Z rozcestí se můžete vydat přes vrchol Přilby směrem na
Churáňov nebo po sjezdovce do Nových Hutí.
4. Kvilda – Bučina
Tato stopa vede podél komunikace, která bývá pluhována. Trasa je proto
vhodná i pro pěší, popřípadě i pro bruslařskou techniku.
Mnoha běžeckých okruhů a tras na vás čeká i v těchto dalších oblastech
šumavské magistrály: Kašperskohorsko, Zadov a okolí, Borová Lada a okolí,
Kubova Huť - běžecký areál, Stožecko, Nová Pec a okolí.
www.bilastopa.cz

vodní plochy; lesy

8. Ski areál Kubova Huť

Na Lipensku můžete projet téměř 40 kilometrů běžeckých tras. Najdete je
v okolí Skiareálu Lipno, mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem. V Lipně nad
Vltavou můžete bezplatně parkovat a zároveň je město vhodným startovním
místem. Další možností je nechat se vyvézt lanovkou na Kramolíně nebo na
Martě, ve Frymburku. Nástup na „frymburský okruh“ je naproti hotelu Wellness ve Frymburku, v nové zástavbě v části Větrná hůrka. Pokud nemáte
vlastní, můžete si veškeré vybavení zapůjčit v půjčovně Lipno Centrum ve
Frymburku a Wave Sport v Lipně nad Vltavou.

hranice státu

+420 384 386 909, www.novabystrice.cz
GPS: 49°1’10.668”N, 15°6’9.074”E /Infozentrum Nová Bystřice/

7. Lyžařský areál Javorník

Lipensko

dálnice

+420 388 424 145, www.stezkavkorunachstromu.cz
GPS: 48°39’9.967”N, 14°13’50.211”E

+420 721 822 811, www.javornik.cz
GPS: 49°8’12.677”N, 13°39’46.965”E

+420 388 434 151, www.novehute.cz
GPS: 49°2’11.307”N, 13°38’44.288”E

+43 (0)7281 6361, www.hochficht.cz
GPS: 48°44’12.006”N, 13°53’52.371”E

dálniční tunel

Turistický hit v lipenském skiareálu,
unikátní Stezka v korunách stromů,
zůstává
celoročně
otevřena.
O její návštěvu nejsou ochuzeni
ani lyžaři, kteří v blízkosti této
dřevěné konstrukce s rozhlednou
lyžují. Mohou tak zkombinovat
lyžování s výstupem do vrcholků
stromů a nad ně, až do výšky
čtyřiceti metrů. Na vrcholu Kramolína funguje půjčovna speciálních outdoorových bot doplněná o úschovnu lyží a lyžařských bot. Ve vypůjčených botách pak vyrazí na 700 metrů
dlouhou bezbariérovou dřevěnou konstrukci, která vede až na plošinu
vyhlídkové věže. Po cestě projdou 11 adrenalinových zastavení. Z věže
jsou vidět zasněžená Šumava, Novohradské hory a za příznivého počasí
i vrcholky rakouských Alp.

Stejnojmenná šumavská vesnice ve výšce 1065 metrů nad mořem láká
nejen na výhledy z Klostermannovy rozhledny, ale i na lyžování. Zdejší podmínky vyhovují zejména rodinám s dětmi. Malí i velcí lyžaři mají k dispozici
dva vleky.

Přírodní park Česká Kanada leží
u historické hranice Čech a Moravy
a podél státní hranice s Rakouskem. Oblast pokrývá z velké části
kopcovitá a silně zalesněná Novobystřická vrchovina. Nejvyšší
vrcholem této oblasti je Vysoký
kámen u Kunžaku, který je 738
metrů vysoký. V České Kanadě
můžete na běžkách zdolat více, než
100 kilometrů zimních běžeckých tras. Vybrat si můžete celkem z 9 okruhů,
z nichž některé jsou propojené i s rakouskými. Mapy tras zdarma obdržíte
v informačních střediscích Nová Bystřice a Slavonice nebo v informačních
boxech u informačních tabulí. Nedaleko Nové Bystřice funguje i 350 metrů
dlouhá sjezdovka s vlekem a sněžnými děly.

Sněhová jistota č.1 na Šumavě!
Užijte si atraktivní zimní radovánky
v největším rakouském skiareálu
mimo Alpy, který leží hned za hranicemi, na Šumavě u Lipenského
jezera. Čeká na vás 21 km skvěle
upravených sjezdovek všech obtížností, funpark a boarder-crossová
dráha. Eldorádem pro rodiny s malými dětmi je dětské výukové hřiště Fichtl
Kids.

dálnice ve výstavbě

3. Stezka v korunách stromů i pro lyžaře

13. Běžecké lyžování Česká Kanada

23. Hochficht

víceproudá, rychlostní silnice

+420 380 736 053, www.lipnoservis.cz
GPS: 48°38’31.975”N, 14°13’8.993”E

provazový vlek. Každý, kdo se chce naučit lyžovat pod dozorem instruktora,
může absolvovat lyžařské výcviky. Nové Hutě jsou také rájem pro milovníky
bílé stopy. Cestou k vleku Nové Hutě překročíte stopy, které vedou například
na Zadov nebo Zlatou studnu. Nedaleko horní stanice vleku se můžete vydat
po pravidelně upravované trase, která vede ze Staré Hutě až do Pláně.

+420 317 721 417, www.moninec.cz
GPS: 49°32’37.961”N, 14°30’58.991”E

+43 732 221022, www.hornirakousko.at

silnice I. třídy

Jakmile led na lipenském jezeře
dosáhne výšky 18 centimetrů,
bruslaři mohou bezpečně jezdit
po upravovaném 11 kilometrů
dlouhém úseku, který vede do
Frymburku. V Česku ojedinělá
bruslařská dráha patří k nejdelším trasám na přírodním ledu
v Evropě. Bruslí se na ní zdarma. Širokou dráhu pro bruslaře i běžecké stopy upravují v Lipně nad
Vltavou speciální rolbou. Nástupní místo je u kapitanátu v přístavu Marina. Kdo nemá brusle, tomu je půjčí ve zdejší půjčovně.

Chcete naučit děti správně lyžovat? Nebo se sami potřebujete v lyžování
zdokonalit? Pak je pro vás areál Nové Hutě přímo stvořený. Je vhodný
pro rodiny s dětmi, začátečníky a mírně pokročilé lyžaře. Čeká zde na vás
lyžařský vlek Tatrapoma Nové Hutě, dlouhý 1050 metrů, s přepravní kapacitou 900 osob za hodinu. Svezou vás i dva nové vleky, na nichž je možné
používat stejný skipas jako na Tatrapomu. V provozu je v zimě i malý dětský

Čtyřsedačková lanová dráha s délkou 1200 m a přepravní kapacitou
2400 osob/hod. obsluhuje 1200
m dlouhou červenou sjezdovku,
která je v celé délce zasněžována
technickým sněhem a osvětlena
pro večerní lyžování. V horní části
sjezdovky zvyšuje komfort lyžování
dvoumístný vlek Doppelmayr s kapacitou 1200 osob/hod. Sjezdové tratě jsou pravidelně upravovány novou
rolbou. Samozřejmou součástí nových prostor je moderní půjčovna, servis
a prodejna sportovních doplňků.

Projekt Bílá Stopa, díky kterému
se zkvalitňují služby na českých
horách, se od loňského roku zaměřuje na tzv. šumavskou magistrálu.
Ta vede národním parkem od
Železné Rudy až po Novou Pec.
Všechny běžecké trasy v magistrále jsou kvalitně a pravidelně
udržovány. A to včetně přístupů
z šumavských obcí v celé její
délce. Magistrála má přes 100 kilometrů a navazuje na ni dalších zhruba 400
kilometrů místních tras. Zde jsou informace o běžeckých trasách, pokud se
rozhodnete vyjet si na túru právě na Šumavu.

silnice II. třídy

2. Unikátní bruslení na Lipně

6. Lyžařský areál Nové Hutě

16. – 20. Šumavská magistrála
12. Skiareál Monínec

silnice III. třídy

+420 380 736 053, www.lipno.info
GPS: 48°38’23.847”N, 14°13’32.650”E

+420 388 428 119, www.lazadov.cz
GPS: 49°3’59.859”N, 13°37’54.146”E

www.jiznicechy.cz

+420 607 565 232, www.ceske-sjezdovky.cz
GPS: 48°46’15.648”N, 14°25’19.482”E

Díky mírným kopečkům a dostatečné
jistotě sněhové pokrývky je oblast
Mühlviertelu známa téměř ideálními
podmínkami pro nordické lyžování.
V regionech Mühlviertler Kernland,
Mühlviertler Alm nebo vysoko na Šumavě se nachází mnoho běžeckých
tras. Kdo má zájem, může rozlehlou
oblast Mühlviertelu objevovat i na sněžných botách nebo při zimní jízdě na
koni. Poté si v některém z místních restaurací může dát brambory se lněným
olejem.

železnice

Největší jihočeské zimní středisko, jediný pětihvězdičkový
lyžařský areál v kraji. Začíná
na okraji obce Lipno nad Vltavou přímo u silnice, kde je
k dispozici velkokapacitní parkoviště přímo u lanovky. Čeká vás
pohodová jízda na osmi přehledných, bezpečných a upravených sjezdovkách o celkové délce 8,3 kilometru, které se pravidelně
zasněžují. K nim se dopravíte na třech čtyřsedačkových lanovkách.
Děti mohou zdarma využít služeb špičkově vybavených výukových
hřišť s pojízdnými koberci - Foxpark kapitána Lipánka. V areálu funguje
skicrossová trať a snowboardisté si zařádí ve snowparku. V areálu lze
využít služeb lyžařské školy, půjčovny lyží a snowboardů. Přespat lze přímo
v apartmánech na parkovišti, v blízkosti areálu je dostatek dalších možností
k ubytování.

Jeden z nejznámějších zimních areálů na Šumavě nabízí na výběr 7 sjezdovek
s celkovou délkou 4,5 km, které se pravidelně upravují pro denní i večerní
lyžování. Většina z nich se pravidelně zasněžuje a polovina z nich je osvětlena
pro večerní lyžování. Ve středisku Kobyla, vzdáleném 6 kilometrů od obce
Stachy na Vimpersku mají sjezdovky lehký až středně těžký profil. Lyžaře
k nim dopraví čtyřsedačková lanovka s nástupním kobercem a dva menší
lyžařské vleky. Dvousetmetrová sjezdovka je vhodná pro děti a začátečníky.
Na Kobyle nechybí snowpark, lyžařská škola s vlastním výukovým hřištěm,
půjčovna se servisem a občerstvení. Ve středisku Churáňov lyžaře
k sjezdovce doveze téměř kilometr dlouhá jednosedačková lanová dráha.
Do lyžařského areálu Zadov-Churáňov částečně patří i středisko Nové hutě,
kde lyžaři najdou 5 sjezdovek, určené většinou pro začínající lyžaře a rodiny
s dětmi. Kdo dává přednost běžkám, může se vydat do bílé stopy pravidelně a kvalitně udržovaných běžeckých tras po okolí v celkové délce kolem
50 kilometrů. Navazují dále na trasy po celé Šumavě.

22. Zimní dovolená pro milovníky přírody
v prázdninovém regionu Mühlviertel

vodní toky

1. Skiareal Lipno

5. Lyžařský areál Zadov - Churáňov

+43 7562 526699,
www.oberoesterreich.at/cz/rakousko/region/20/prazdnivovy-region-pyhrn-priel.html
GPS: 48°2’20.904”N, 14°25’9.192”E

hlavní město

Profil jihočeské krajiny přeje i sjezdovému
lyžování. Vhodnou dráhu pro svou výkonnost tu najdou malí i velcí lyžaři.

Do Skiareálu Kozí pláň u obce Věžovatá Pláně na Kaplicku mohou vyrazit
jak rodiny s dětmi, tak i nadšení sportovci. Ti nejmenší mohou využít služeb
lyžařské školičky, nebo si vybrat jednu ze tří lehkých sjezdovek, celkem 1400
metrů dlouhých. Součástí areálu je také k dispozici dětské hřiště zdarma.
Na 400 metrů dlouhé středně těžké sjezdové trati se mohou vyřádit snowboardisté i lyžaři. A to téměř za jakéhokoliv počasí, což zaručuje sněžné dělo
a rolba. Milovníci večerního lyžování si zde také přijdou na své. Lanovky a dva
vleky jsou zde v provozu od středy do pátku, od 16 do 20 hodin. O víkendu
pak už od 9 hodin ráno. Na Kozí Pláň se dostanete nejen autem, ale i autobusem. Zastávka je 900 metrů od kopce. Auto můžete nechat přímo u svahu
na neplaceném parkovišti.

11. Lyžařský areál Kozí Pláň

Prázdninový region Pyhrn-Priel leží
v srdci hornorakouských Alp a nabízí sportovcům v zimě mnoho
možností. Sportovní lyžaře uspokojí
trasy světového poháru, vysoko
položené sjezdovky, spojené s nádhernou vyhlídkou na okolní vrcholky.
Rodiny i začátečníci se mohou učit
lyžování ve vyšších polohách s jistou sněhovou pokrývkou. Na své si přijdou
i běžkaři, upřednostňující toulky nádhernou zimní krajinou. Horské chaty zvou
hosty k ochutnání regionálních pokrmů: Můžete si užít slaninu i čerstvý šmor
s fantastickou horskou kulisou.

město

Stav sněhu lyžaři okamžitě zjistí na webu
www.bilastopa.cz., kde se z on-line mapy
dozví aktuální stav údržby.

+420 604 349 955, www.skipark-frymburk.cz
GPS: 48°39’39.400”N, 14°10’21.339”E

+420 723 510 041, www.skizleby.cz
GPS: 48°53’3.384”N, 13°47’1.553”E

V oblasti Blanského lesa můžete
navštívit hned několik skiareálů
a sjezdovek. Pouze 25 km od
Českých
Budějovic
najdete
Skiklub Chmelná. Ten se nachází
na svahu vrchu Vinná. V blízkosti pomy je bezplatné parkoviště,
dále rychlé občerstvení a lze využít nabídky večerního lyžování.
Běžkaři si zde také přijdou na
své. Trasa, která vede po otevřených loukách, má kratší (3,5 km) a delší
(7 km) okruh. Další možností je Skiklub Rohy, ten se nachází v sedle
hlavního hřebene Blanského lesa – na vrchu Albertov. Délka sjezdovky
je půl kilometru. Skiareál Podklazí – Křemežské louky leží u osady Krásetín blízko lanovky na Kleť. Délka sjezdovky je také zhruba 500 metrů.
Jako vlek slouží kotva. Občerstvit se můžete v turistické chatě. Sjezdovka
na Kleti je z těch místních nejprudší, ale také nejzajímavější. Je určena
především náročným lyžařům a její obtížnost spočívá také v tom, že se
neupravuje. Na vrcholek Kleti vás vyveze lanovka, která je v provozu
o víkendech v hodinových intervalech. Jako poslední místní je sjezdovka
Kluk. Ta se nachází na stejnojmenném vrchu. Je nedaleko obce Slavče
v nadmořské výšce asi 550 m. Zaparkovat a občerstvit se také můžete
přímo na místě.

městys

Dlouhé kilometry upravených stop brázdí
širé šumavské pláně. Většinu z téměř 500
kilometrů udržované stopy zájemci najdou
na území Národního parku Šumava.

Lyžování na Šumavě pro rodiny s dětmi nabízí lyžařský areál nedaleko obce
Stožec, ve kterém najdete dvě sjezdovky dlouhé 400 až 600 metrů. Ke
každé vás dopraví vlek. Ve snowparku lákají ke zdolání 2 skoky a 7 překážek.
Kvalifikovanou výuku lyžování a snowboardingu vedou zkušení instruktoři
z místního ski klubu. Školí lyžaře od 3 let s různou úrovní zdatnosti.

21. Zima v srdci hornorakouských Alp

obec

Co si na jihu Čech navléci dřív? Brusle,
běžky nebo sjezdovky? Mnohé běžecké
trasy začínají často už na periferii jihočeských měst.

Na severozápadním svahu kopce
Marta u Frymburku vznikl nový
lyžařský areál, který sází hlavně na
rodiny s dětmi. Právě jim slibuje zažít
radost z lyžování jako za starých
časů. Sjezdovka je tak akorát pro
malé lyžaře, kteří se na lyžích teprve
učí jezdit. Čeká na ně i zábavný
Dětský park Médi Kubíka. Na vrchol
parku je vyvezou dva pojízdné koberce. Pak už jen mohou zdolávat různé
tunely, podjezdy a další překážky. A až je lyžování omrzí, mohou sednout
na gumové kruhy a sjet si po snowtubingové dráze s klopenými zatáčkami.
V novém areálu nechybí ani lyžařská škola a půjčovna.

15. Blanský les

dálniční sjezd (exit)
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10. Skiareál České Žleby
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4. Skipark Frymburk

CZE

24. Horská lanovka Vysoký Javor
Na Vysoký Javor, nejvyšší horu
Bavorského lesa, se můžete dostat
lanovkou (kabinkovou či sedačkovou). Pro děti je zde k dispozici
zážitkové hřiště a v údolní stanici
obrovská skluzavka. Kabinková
lanovka i gastronomické podniky
jsou otevřeny denně.
+49 9925 94140,
www.arber.de
GPS: 49°6’45.224”N, 13°8’12.764”E

25. Zoo v Bavorském lese – Lohberg
Zoologická zahrada v Bavorském
lese se nachází v Lohbergu, který
je ideálním místem pro relaxaci
a zimní sporty. Do jediné zoologické zahrady v Horní Falci
zavítá každý rok velké množství
návštěvníků. Zažijte zvířecí svět
bavorsko-české pohraniční oblasti s více než 100 druhy a čtyřmi
stovkami zvířat!
+49 9943 941313,
www.bayerwald-tierpark.de
GPS: 49°10’10.720”N, 13°5’14.666”E

ZIMNÍ DOVOLENÁ

26. Sáňkařská dráha Geißkopf
Sáňkařská dráha Geißkopf je zábavou zvláštního druhu. Pohodlně,
sedačkovou lanovkou se dostanete do střední stanice přímo
u nástupu na sáňkařskou dráhu.
S nádhernou vyhlídkou do dáli sjedete skluzavkou velkou rychlostí
z vrcholu kopce do údolí. Sklouzněte si bezpečně krásnou krajinou – tato jízda bez rizika bude
pro vás mít určitě zvláštní kouzlo. Dráha je dlouhá 615 m a s napínavými
zatáčkami má milovníkům sportu opravdu co nabídnout!
+49 9920 485, www.geisskopf.de
GPS: 48°55’26.677”N, 13°2’14.721”E

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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Lyžařský areál je dostupný autem i vlakem. Leží přímo u mezinárodní silnice
na trase Vimperk - Strážný. S lyžemi lze přijet i vlakem nebo autobusem.
Z nejvýše položené železniční stanice v Čechách je to ke sjezdovce jen pár
desítek metrů. Čekají na vás sjezdovky Školní, středně těžká Střecha a půlkilometrová trať Pod Obrovcem, která je osvětlená. Zkušení snowboardisté tu
najdou snowpark a začínající lyžaři zase lyžařskou školu. V areálu nechybí ski
servis a půjčovna. U lyžařského vleku Školní sjezdovky začínají běžecké trasy
- 25 kilometrů pravidelně udržovaných značených tratí na klasiku i bruslení.
Na parkovišti P1 najdete přehlednou mapu těchto tratí.
+420 721 267 867, www.ski-kubovka.com
GPS: 48°58’49.426”N, 13°46’7.552”E

14. Běžecké lyžování Novohradsko
Běžecké trasy na Novohradsku jsou běžkaři hojně využívány, a proto také
udržovány. Zde je několik doporučených tras pro vaše výlety:
Trasa 1- Okolí Hojné vody
Ta je jednou z nejoblíbenějších. Stopy zde nabízejí hned několik možných
kombinací tras. Nejkratší z okruhů má 9 kilometrů a vede kolem hory Vysoké.
Delší okruh ze Starých Hutí přes Jelení Hřbet a zpět má 17 kilometrů.
Trasa 2- Jižní okruh z Pohorské Vsi
Nejdelší a fyzicky nejnáročnější z projížděných běžeckých okruhů vychází
z Pohorské Vsi směrem na jih. Pokud se rozhodnete absolvovat celou tuto
trasu, uvidíte mnohé z místního okolí.
Okruh A- Jižním cípem z Leopoldova
Tento okruh se doporučuje pouze zdatnějším běžkařům. Je poměrně náročný
a dlouhý. Je kratší variantou trasy 2.

9. Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Areál se rozprostírá na kraji této šumavské obce v nadmořské výšce 810 –
900 metrů na severním svahu nad údolím Teplé Vltavy těsně u hlavní silnice
I/4 Praha – Pasov, hned za mostem přes řeku. Zalyžují si tu náročnější lyžaři
ale hlavně rodiny s dětmi a začínající lyžaři a snowboardisté, kteří tu najdou
tři sjezdovky. Součástí je i malý snowpark s přírodními i umělými překážkami.
Areál je nástupním místem pro běžkaře. Provozovatel udržuje přes 50 kilometrů okolních běžkařských tratí.
+420 725 326 051, www.ski-vltavice.cz
GPS: 48°57’20.322”N, 13°45’35.483”E

Okruh B- Okruh kolem Vysoké
Výchozím bodem pro okruh B je opět vesnice Hojná Voda. Zdejší udržované
parkoviště je velkou výhodou. Začátek trasy bývá velmi často zcela zavátý
sněhem. Pokud se ale nenecháte odradit, užijete si příjemný 10 kilometrů
dlouhý výlet.
Okruh C- Žofínský okruh
Z obce Žofín, odkud vyrazíte, uvidíte například Černé Údolí, Lužní potok nebo
sedlo Jelení hřbet. Závěrem trasy se dostanete k rybníku Zlatá Ktiš, od něhož
se trasa vrací zpět.
+420 386 362 195, www.novohradky.info

Místní trasy a okruhy:
Frymburský okruh (modrý): 10 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Červená: 10 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Zelená: 4 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Bílá: 5 km – klasika, bruslení
Běžecká trasa Bruslařská: 11 km – klasika, bruslení

Vimpersko
Na Vimpersku najdete několik lyžařských center, kde jsou běžecké tratě všeho druhu. Dlouhé, krátké, lehké, náročné, upravované i ne. Ve Skiareálu
Vodník se nikdy nemusíte bát počasí, trasy jsou zde totiž uměle zasněžovány.
Jedním z velmi známých je Skiareál Kvilda. V okolí Kvildy a Horské Kvildy se
pravidelně upravuje více než 50 kilometrů běžeckých tras. Nejkratší trať má
6 a nejdelší 18 kilometrů. Všechny trasy prochází zajímavými místy. Další
centra této oblasti jsou např. Lyžařská škola Zadov-Churáňov, Libín, Stožec,
Strážný, Nové Hutě a další.
Lyžařské trasy na Kvildsku:
1. Kvilda – Horská Kvilda
Tato trať je vhodná pro začátečníky. Je rovinatá a měří 4,5 kilometru. Na této
trase uvidíte rašeliniště Jezerní slať.
2. Kvilda – Prameny Vltavy
Trasa je dlouhá 7 kilometrů a mírně stoupá lesem až k Prameni Vltavy. Odtud
se můžete vydat do dvou směrů- vpravo přes Černou Horu, nebo vlevo přes
Stráž na Bučinu.
3. Kvilda – rozcestí Staré Hutě – Přilba
Z Kvildy vedou na rozcestí Staré Hutě dvě různé trasy- pro pěší modrá
a turistická žlutá. Z rozcestí se můžete vydat přes vrchol Přilby směrem na
Churáňov nebo po sjezdovce do Nových Hutí.
4. Kvilda – Bučina
Tato stopa vede podél komunikace, která bývá pluhována. Trasa je proto
vhodná i pro pěší, popřípadě i pro bruslařskou techniku.
Mnoha běžeckých okruhů a tras na vás čeká i v těchto dalších oblastech
šumavské magistrály: Kašperskohorsko, Zadov a okolí, Borová Lada a okolí,
Kubova Huť - běžecký areál, Stožecko, Nová Pec a okolí.
www.bilastopa.cz

vodní plochy; lesy

8. Ski areál Kubova Huť

Na Lipensku můžete projet téměř 40 kilometrů běžeckých tras. Najdete je
v okolí Skiareálu Lipno, mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem. V Lipně nad
Vltavou můžete bezplatně parkovat a zároveň je město vhodným startovním
místem. Další možností je nechat se vyvézt lanovkou na Kramolíně nebo na
Martě, ve Frymburku. Nástup na „frymburský okruh“ je naproti hotelu Wellness ve Frymburku, v nové zástavbě v části Větrná hůrka. Pokud nemáte
vlastní, můžete si veškeré vybavení zapůjčit v půjčovně Lipno Centrum ve
Frymburku a Wave Sport v Lipně nad Vltavou.

hranice státu

+420 384 386 909, www.novabystrice.cz
GPS: 49°1’10.668”N, 15°6’9.074”E /Infozentrum Nová Bystřice/

7. Lyžařský areál Javorník

Lipensko

dálnice

+420 388 424 145, www.stezkavkorunachstromu.cz
GPS: 48°39’9.967”N, 14°13’50.211”E

+420 721 822 811, www.javornik.cz
GPS: 49°8’12.677”N, 13°39’46.965”E

+420 388 434 151, www.novehute.cz
GPS: 49°2’11.307”N, 13°38’44.288”E

+43 (0)7281 6361, www.hochficht.cz
GPS: 48°44’12.006”N, 13°53’52.371”E

dálniční tunel

Turistický hit v lipenském skiareálu,
unikátní Stezka v korunách stromů,
zůstává
celoročně
otevřena.
O její návštěvu nejsou ochuzeni
ani lyžaři, kteří v blízkosti této
dřevěné konstrukce s rozhlednou
lyžují. Mohou tak zkombinovat
lyžování s výstupem do vrcholků
stromů a nad ně, až do výšky
čtyřiceti metrů. Na vrcholu Kramolína funguje půjčovna speciálních outdoorových bot doplněná o úschovnu lyží a lyžařských bot. Ve vypůjčených botách pak vyrazí na 700 metrů
dlouhou bezbariérovou dřevěnou konstrukci, která vede až na plošinu
vyhlídkové věže. Po cestě projdou 11 adrenalinových zastavení. Z věže
jsou vidět zasněžená Šumava, Novohradské hory a za příznivého počasí
i vrcholky rakouských Alp.

Stejnojmenná šumavská vesnice ve výšce 1065 metrů nad mořem láká
nejen na výhledy z Klostermannovy rozhledny, ale i na lyžování. Zdejší podmínky vyhovují zejména rodinám s dětmi. Malí i velcí lyžaři mají k dispozici
dva vleky.

Přírodní park Česká Kanada leží
u historické hranice Čech a Moravy
a podél státní hranice s Rakouskem. Oblast pokrývá z velké části
kopcovitá a silně zalesněná Novobystřická vrchovina. Nejvyšší
vrcholem této oblasti je Vysoký
kámen u Kunžaku, který je 738
metrů vysoký. V České Kanadě
můžete na běžkách zdolat více, než
100 kilometrů zimních běžeckých tras. Vybrat si můžete celkem z 9 okruhů,
z nichž některé jsou propojené i s rakouskými. Mapy tras zdarma obdržíte
v informačních střediscích Nová Bystřice a Slavonice nebo v informačních
boxech u informačních tabulí. Nedaleko Nové Bystřice funguje i 350 metrů
dlouhá sjezdovka s vlekem a sněžnými děly.

Sněhová jistota č.1 na Šumavě!
Užijte si atraktivní zimní radovánky
v největším rakouském skiareálu
mimo Alpy, který leží hned za hranicemi, na Šumavě u Lipenského
jezera. Čeká na vás 21 km skvěle
upravených sjezdovek všech obtížností, funpark a boarder-crossová
dráha. Eldorádem pro rodiny s malými dětmi je dětské výukové hřiště Fichtl
Kids.

dálnice ve výstavbě

3. Stezka v korunách stromů i pro lyžaře

13. Běžecké lyžování Česká Kanada

23. Hochficht

víceproudá, rychlostní silnice

+420 380 736 053, www.lipnoservis.cz
GPS: 48°38’31.975”N, 14°13’8.993”E

provazový vlek. Každý, kdo se chce naučit lyžovat pod dozorem instruktora,
může absolvovat lyžařské výcviky. Nové Hutě jsou také rájem pro milovníky
bílé stopy. Cestou k vleku Nové Hutě překročíte stopy, které vedou například
na Zadov nebo Zlatou studnu. Nedaleko horní stanice vleku se můžete vydat
po pravidelně upravované trase, která vede ze Staré Hutě až do Pláně.

+420 317 721 417, www.moninec.cz
GPS: 49°32’37.961”N, 14°30’58.991”E

+43 732 221022, www.hornirakousko.at

silnice I. třídy

Jakmile led na lipenském jezeře
dosáhne výšky 18 centimetrů,
bruslaři mohou bezpečně jezdit
po upravovaném 11 kilometrů
dlouhém úseku, který vede do
Frymburku. V Česku ojedinělá
bruslařská dráha patří k nejdelším trasám na přírodním ledu
v Evropě. Bruslí se na ní zdarma. Širokou dráhu pro bruslaře i běžecké stopy upravují v Lipně nad
Vltavou speciální rolbou. Nástupní místo je u kapitanátu v přístavu Marina. Kdo nemá brusle, tomu je půjčí ve zdejší půjčovně.

Chcete naučit děti správně lyžovat? Nebo se sami potřebujete v lyžování
zdokonalit? Pak je pro vás areál Nové Hutě přímo stvořený. Je vhodný
pro rodiny s dětmi, začátečníky a mírně pokročilé lyžaře. Čeká zde na vás
lyžařský vlek Tatrapoma Nové Hutě, dlouhý 1050 metrů, s přepravní kapacitou 900 osob za hodinu. Svezou vás i dva nové vleky, na nichž je možné
používat stejný skipas jako na Tatrapomu. V provozu je v zimě i malý dětský

Čtyřsedačková lanová dráha s délkou 1200 m a přepravní kapacitou
2400 osob/hod. obsluhuje 1200
m dlouhou červenou sjezdovku,
která je v celé délce zasněžována
technickým sněhem a osvětlena
pro večerní lyžování. V horní části
sjezdovky zvyšuje komfort lyžování
dvoumístný vlek Doppelmayr s kapacitou 1200 osob/hod. Sjezdové tratě jsou pravidelně upravovány novou
rolbou. Samozřejmou součástí nových prostor je moderní půjčovna, servis
a prodejna sportovních doplňků.

Projekt Bílá Stopa, díky kterému
se zkvalitňují služby na českých
horách, se od loňského roku zaměřuje na tzv. šumavskou magistrálu.
Ta vede národním parkem od
Železné Rudy až po Novou Pec.
Všechny běžecké trasy v magistrále jsou kvalitně a pravidelně
udržovány. A to včetně přístupů
z šumavských obcí v celé její
délce. Magistrála má přes 100 kilometrů a navazuje na ni dalších zhruba 400
kilometrů místních tras. Zde jsou informace o běžeckých trasách, pokud se
rozhodnete vyjet si na túru právě na Šumavu.

silnice II. třídy

2. Unikátní bruslení na Lipně

6. Lyžařský areál Nové Hutě

16. – 20. Šumavská magistrála
12. Skiareál Monínec

silnice III. třídy

+420 380 736 053, www.lipno.info
GPS: 48°38’23.847”N, 14°13’32.650”E

+420 388 428 119, www.lazadov.cz
GPS: 49°3’59.859”N, 13°37’54.146”E

www.jiznicechy.cz

+420 607 565 232, www.ceske-sjezdovky.cz
GPS: 48°46’15.648”N, 14°25’19.482”E

Díky mírným kopečkům a dostatečné
jistotě sněhové pokrývky je oblast
Mühlviertelu známa téměř ideálními
podmínkami pro nordické lyžování.
V regionech Mühlviertler Kernland,
Mühlviertler Alm nebo vysoko na Šumavě se nachází mnoho běžeckých
tras. Kdo má zájem, může rozlehlou
oblast Mühlviertelu objevovat i na sněžných botách nebo při zimní jízdě na
koni. Poté si v některém z místních restaurací může dát brambory se lněným
olejem.

železnice

Největší jihočeské zimní středisko, jediný pětihvězdičkový
lyžařský areál v kraji. Začíná
na okraji obce Lipno nad Vltavou přímo u silnice, kde je
k dispozici velkokapacitní parkoviště přímo u lanovky. Čeká vás
pohodová jízda na osmi přehledných, bezpečných a upravených sjezdovkách o celkové délce 8,3 kilometru, které se pravidelně
zasněžují. K nim se dopravíte na třech čtyřsedačkových lanovkách.
Děti mohou zdarma využít služeb špičkově vybavených výukových
hřišť s pojízdnými koberci - Foxpark kapitána Lipánka. V areálu funguje
skicrossová trať a snowboardisté si zařádí ve snowparku. V areálu lze
využít služeb lyžařské školy, půjčovny lyží a snowboardů. Přespat lze přímo
v apartmánech na parkovišti, v blízkosti areálu je dostatek dalších možností
k ubytování.

Jeden z nejznámějších zimních areálů na Šumavě nabízí na výběr 7 sjezdovek
s celkovou délkou 4,5 km, které se pravidelně upravují pro denní i večerní
lyžování. Většina z nich se pravidelně zasněžuje a polovina z nich je osvětlena
pro večerní lyžování. Ve středisku Kobyla, vzdáleném 6 kilometrů od obce
Stachy na Vimpersku mají sjezdovky lehký až středně těžký profil. Lyžaře
k nim dopraví čtyřsedačková lanovka s nástupním kobercem a dva menší
lyžařské vleky. Dvousetmetrová sjezdovka je vhodná pro děti a začátečníky.
Na Kobyle nechybí snowpark, lyžařská škola s vlastním výukovým hřištěm,
půjčovna se servisem a občerstvení. Ve středisku Churáňov lyžaře
k sjezdovce doveze téměř kilometr dlouhá jednosedačková lanová dráha.
Do lyžařského areálu Zadov-Churáňov částečně patří i středisko Nové hutě,
kde lyžaři najdou 5 sjezdovek, určené většinou pro začínající lyžaře a rodiny
s dětmi. Kdo dává přednost běžkám, může se vydat do bílé stopy pravidelně a kvalitně udržovaných běžeckých tras po okolí v celkové délce kolem
50 kilometrů. Navazují dále na trasy po celé Šumavě.

22. Zimní dovolená pro milovníky přírody
v prázdninovém regionu Mühlviertel

vodní toky

1. Skiareal Lipno

5. Lyžařský areál Zadov - Churáňov

+43 7562 526699,
www.oberoesterreich.at/cz/rakousko/region/20/prazdnivovy-region-pyhrn-priel.html
GPS: 48°2’20.904”N, 14°25’9.192”E

hlavní město

Profil jihočeské krajiny přeje i sjezdovému
lyžování. Vhodnou dráhu pro svou výkonnost tu najdou malí i velcí lyžaři.

Do Skiareálu Kozí pláň u obce Věžovatá Pláně na Kaplicku mohou vyrazit
jak rodiny s dětmi, tak i nadšení sportovci. Ti nejmenší mohou využít služeb
lyžařské školičky, nebo si vybrat jednu ze tří lehkých sjezdovek, celkem 1400
metrů dlouhých. Součástí areálu je také k dispozici dětské hřiště zdarma.
Na 400 metrů dlouhé středně těžké sjezdové trati se mohou vyřádit snowboardisté i lyžaři. A to téměř za jakéhokoliv počasí, což zaručuje sněžné dělo
a rolba. Milovníci večerního lyžování si zde také přijdou na své. Lanovky a dva
vleky jsou zde v provozu od středy do pátku, od 16 do 20 hodin. O víkendu
pak už od 9 hodin ráno. Na Kozí Pláň se dostanete nejen autem, ale i autobusem. Zastávka je 900 metrů od kopce. Auto můžete nechat přímo u svahu
na neplaceném parkovišti.

11. Lyžařský areál Kozí Pláň

Prázdninový region Pyhrn-Priel leží
v srdci hornorakouských Alp a nabízí sportovcům v zimě mnoho
možností. Sportovní lyžaře uspokojí
trasy světového poháru, vysoko
položené sjezdovky, spojené s nádhernou vyhlídkou na okolní vrcholky.
Rodiny i začátečníci se mohou učit
lyžování ve vyšších polohách s jistou sněhovou pokrývkou. Na své si přijdou
i běžkaři, upřednostňující toulky nádhernou zimní krajinou. Horské chaty zvou
hosty k ochutnání regionálních pokrmů: Můžete si užít slaninu i čerstvý šmor
s fantastickou horskou kulisou.

město

Stav sněhu lyžaři okamžitě zjistí na webu
www.bilastopa.cz., kde se z on-line mapy
dozví aktuální stav údržby.

+420 604 349 955, www.skipark-frymburk.cz
GPS: 48°39’39.400”N, 14°10’21.339”E

+420 723 510 041, www.skizleby.cz
GPS: 48°53’3.384”N, 13°47’1.553”E

V oblasti Blanského lesa můžete
navštívit hned několik skiareálů
a sjezdovek. Pouze 25 km od
Českých
Budějovic
najdete
Skiklub Chmelná. Ten se nachází
na svahu vrchu Vinná. V blízkosti pomy je bezplatné parkoviště,
dále rychlé občerstvení a lze využít nabídky večerního lyžování.
Běžkaři si zde také přijdou na
své. Trasa, která vede po otevřených loukách, má kratší (3,5 km) a delší
(7 km) okruh. Další možností je Skiklub Rohy, ten se nachází v sedle
hlavního hřebene Blanského lesa – na vrchu Albertov. Délka sjezdovky
je půl kilometru. Skiareál Podklazí – Křemežské louky leží u osady Krásetín blízko lanovky na Kleť. Délka sjezdovky je také zhruba 500 metrů.
Jako vlek slouží kotva. Občerstvit se můžete v turistické chatě. Sjezdovka
na Kleti je z těch místních nejprudší, ale také nejzajímavější. Je určena
především náročným lyžařům a její obtížnost spočívá také v tom, že se
neupravuje. Na vrcholek Kleti vás vyveze lanovka, která je v provozu
o víkendech v hodinových intervalech. Jako poslední místní je sjezdovka
Kluk. Ta se nachází na stejnojmenném vrchu. Je nedaleko obce Slavče
v nadmořské výšce asi 550 m. Zaparkovat a občerstvit se také můžete
přímo na místě.

městys

Dlouhé kilometry upravených stop brázdí
širé šumavské pláně. Většinu z téměř 500
kilometrů udržované stopy zájemci najdou
na území Národního parku Šumava.

Lyžování na Šumavě pro rodiny s dětmi nabízí lyžařský areál nedaleko obce
Stožec, ve kterém najdete dvě sjezdovky dlouhé 400 až 600 metrů. Ke
každé vás dopraví vlek. Ve snowparku lákají ke zdolání 2 skoky a 7 překážek.
Kvalifikovanou výuku lyžování a snowboardingu vedou zkušení instruktoři
z místního ski klubu. Školí lyžaře od 3 let s různou úrovní zdatnosti.

21. Zima v srdci hornorakouských Alp

obec

Co si na jihu Čech navléci dřív? Brusle,
běžky nebo sjezdovky? Mnohé běžecké
trasy začínají často už na periferii jihočeských měst.

Na severozápadním svahu kopce
Marta u Frymburku vznikl nový
lyžařský areál, který sází hlavně na
rodiny s dětmi. Právě jim slibuje zažít
radost z lyžování jako za starých
časů. Sjezdovka je tak akorát pro
malé lyžaře, kteří se na lyžích teprve
učí jezdit. Čeká na ně i zábavný
Dětský park Médi Kubíka. Na vrchol
parku je vyvezou dva pojízdné koberce. Pak už jen mohou zdolávat různé
tunely, podjezdy a další překážky. A až je lyžování omrzí, mohou sednout
na gumové kruhy a sjet si po snowtubingové dráze s klopenými zatáčkami.
V novém areálu nechybí ani lyžařská škola a půjčovna.

15. Blanský les

dálniční sjezd (exit)
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10. Skiareál České Žleby
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4. Skipark Frymburk

CZE

24. Horská lanovka Vysoký Javor
Na Vysoký Javor, nejvyšší horu
Bavorského lesa, se můžete dostat
lanovkou (kabinkovou či sedačkovou). Pro děti je zde k dispozici
zážitkové hřiště a v údolní stanici
obrovská skluzavka. Kabinková
lanovka i gastronomické podniky
jsou otevřeny denně.
+49 9925 94140,
www.arber.de
GPS: 49°6’45.224”N, 13°8’12.764”E

25. Zoo v Bavorském lese – Lohberg
Zoologická zahrada v Bavorském
lese se nachází v Lohbergu, který
je ideálním místem pro relaxaci
a zimní sporty. Do jediné zoologické zahrady v Horní Falci
zavítá každý rok velké množství
návštěvníků. Zažijte zvířecí svět
bavorsko-české pohraniční oblasti s více než 100 druhy a čtyřmi
stovkami zvířat!
+49 9943 941313,
www.bayerwald-tierpark.de
GPS: 49°10’10.720”N, 13°5’14.666”E
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26. Sáňkařská dráha Geißkopf
Sáňkařská dráha Geißkopf je zábavou zvláštního druhu. Pohodlně,
sedačkovou lanovkou se dostanete do střední stanice přímo
u nástupu na sáňkařskou dráhu.
S nádhernou vyhlídkou do dáli sjedete skluzavkou velkou rychlostí
z vrcholu kopce do údolí. Sklouzněte si bezpečně krásnou krajinou – tato jízda bez rizika bude
pro vás mít určitě zvláštní kouzlo. Dráha je dlouhá 615 m a s napínavými
zatáčkami má milovníkům sportu opravdu co nabídnout!
+49 9920 485, www.geisskopf.de
GPS: 48°55’26.677”N, 13°2’14.721”E
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