Skiareál Klínovec
Popis resortu
Skiareál Klínovec se rozkládá na svazích nejvyšší hory Krušných hor. Jedná se o největší lyžařské
středisko na západě Čech a nachází se v nadmořské výšce 860 až 1244 metrů nad mořem.

Sportovní areál během své historie, která sahá až do počátků 20. století, prošel mnoha změnami a
ani jeho dnešní podoba není konečná. V současné době nabízí 18,9 km sjezdovek a lyžařských cest,
4 sedačkové lanovky, 5 vleků a 3 lyžařské pásy v dětských parcích. Nové lanovky jsou vybaveny
typickou oranžovou bublinou pro větší komfort při přepravě návštěvníků na větrný vrchol Klínovce.
Nespornou výhodou lyžařského areálu je skutečnost, že všechny lanovky končí téměř na stejném
místě na vrcholu hory. Můžete tak střídat jednotlivé svahy dle libosti. Stačí si jen vybrat. Zdatnějším
lyžařům budou vyhovovat čtyři červené sjezdové tratě.
Jáchymovská patří s délkou 2950 metrů a šířkou 50 – 100 metrů k nejdelším a nejširším sjezdovkám
v České republice. Pro opravdu zdatné a zkušené lyžaře je připravena černá sjezdovka s příznačným
názvem U Zabitého, pro milovníky freeridu je určena Jáchymovská II a vyznavači freestylu určitě
ocení Funpark s celou řadou překážek a skoků. Pro začátečníky a rodiny s dětmi jsou upravované
modré sjezdovky. U dolních stanic lanových drah Prima Express a Dámská se nachází dětské parky
s pohyblivými koberci pro ty nejmenší.
Lyžařský areál nabízí také několik lyžařských škol pro nejmenší, začátečníky i pokročilé. Skipasy
platí pro všechny lanovky a vleky v celém areálu. Samozřejmostí je umělé zasněžování svahů a
večerní lyžování na osvětlených sjezdovkách. Zdarma lze zaparkovat u dolní stanice lanovek Prima

Express a Dámská, kapacita je 2500 parkovacích míst. Z blízkého okolí Klínovce můžete přijet
některým ze skibusů.
V celém areálu najdete půjčovny lyžařského vybavení, několik barů, restaurací i ubytovacích
zařízení. Skiareál Klínovec je součástí Interskiregionu Fichtelberg – Klínovec, který v rámci
vícedenních skipasů nabízí celkem 34 kilometrů sjezdovek, 1 kabinovou lanovku, 6 sedačkových
lanovek a 11 vleků. Spojení se sousedním lyžařským areálem Fichtelberg v Německu zajišťují zdarma
skibusy a skipasy je možné zakoupit i online. V okolí Klínovce jsou také udržované běžecké tratě.
V letním období je nejvyšší hora Krušných hor vyhledávaným turistickým cílem a oblíbený je také
místní Trail Park.
Destinace

Severozápadní Čechy

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Příběhy, které se odehrály v okolí
Dary nejvýše položeného českého města: , GPS: 50.408635532069,12.924977155762
Radonové lázně: , GPS: 50.358741117046,12.934856414795
Mohykán Krušných hor: , GPS: 50.3958333,12.9680556
Energie z nitra země: , GPS: 50.358056635251,12.935199737549

Doporučená místa
Hotel Astoria: , Tel: +420353836660, Email: astoria@laznejachymov.cz, Adresa: T. G.
Masaryka 386, Jáchymov , GPS: 50.3601658,12.9334039
Restaurant Astoria: , Tel: +420353836600, Email: agricola@laznejachymov.cz, Adresa: T. G.
Masaryka 386, Jáchymov, GPS: 50.3601658,12.9334039

Aquacentrum Agricola: , Tel: +420353836000, Email: agricola@laznejachymov.cz, Adresa:
T. G. Masaryka 403, Jáchymov, GPS: 50.3603039,12.934105
Apres restaurant: , Tel: +420737885588, Email: info@apres.cz, Adresa: Háj 219, Loučná pod
Klínovcem, GPS: 50.4046106,12.9842269
Infocentrum Klínovec: , Tel: +420739066379, Email: info@infoklinovec.cz, Adresa: Háj 219,
Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4046106,12.9842269
Hotel Zelený Dům: , Tel: +420775055833, Email: marek.haupt@atlas.cz, Adresa: Boží Dar
46, GPS: 50.4092847,12.9254764

