Ski areál Kopřivná
Popis resortu
Ski areál Kopřivná se nachází v horském Resortu Kopřivná pod Pradědem v Malé Morávce na
svazích Jeseníků. Pro zajištění dokonalých podmínek pro lyžování a zimní aktivity se investovalo v
posledních letech v celém areálu několik desítek milionů korun. Sportovní areál je v památkové a
přírodně chráněné zóně s nejčistším ovzduším v České republice. Investice byly zaměřeny zejména
na bezpečnost lyžařů i snowboardistů a na zajištění kvalitních sněhových podmínek po celou zimní
sezónu. Jedná se o ideální místo pro trávení rodinné dovolené, kde si užijete dny plné sportovních
aktivit, zábavy a pohody v překrásné přírodě nejčistších českých hor.

Ve Ski areálu Kopřivná najdete čtyři sjezdové tratě o celkové délce 2,9 kilometru. Všechny sjezdovky
jsou dostatečně přehledné, široké a profesionálně upravené. Samozřejmostí je umělé zasněžování
všech tratí po celou zimní sezónu a osvětlení dvou sjezdovek pro večerní lyžování. Areál nabízí dvě
modré sjezdovky pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi, nejdelší má délku 1350 metrů. Pro zkušenější
lyžaře je připravena zbrusu nová červená sjezdová trať. V areálu se nachází snowtubingová dráha,
dětská aréna s atrakcemi i samostatný svah pro bobování a sáňkování.
Dětská sjezdovka je vybavena moderním přepravním pásem a lanem, nachází se zde i kvalitní
lyžařská školka se zkušenými a profesionálními instruktory, kteří dětem i začínajícím lyžařům
pomohou učinit první krůčky na lyžích či snowboardu. Přepravu lyžařů v areálu zajišťuje nová
šestisedačková lanovka, která je schopna přepravovat až 3200 osob za hodinu. Nejbezpečnější a
nejmodernější odpojitelná sedačková lanovka je technologický klenot, který si v ničem nezadá
s vybavením velkých alpských lyžařských středisek. V nástupní stanici lanovka prakticky zastaví,

změří výšku přepravovaných osob a pomocí hydraulické podesty vyzvedne i ty nejmenší pasažéry do
komfortních vyhřívaných křesel lanovky. Aby lyžaře při přepravě a vysoké rychlosti neobtěžoval
nepříjemný chladný vzduch, sníh a jiné povětrnostní vlivy, je lanovka vybavena protivětrnou
bublinou. V areálu je také další přibližovací vlek.
Pro snowboardisty je zde připraven kvalitní a strojově upravovaný snowpark s mnoha umělými
překážkami. Přímo u sjezdovky je také největší BIG AIR BAG v České republice. Kromě kvalitního
lyžování provozovatel sportovního areálu připravuje pro své návštěvníky řadu dalších aktivit.
Pravidelně se zde konají různé soutěže nebo hudební koncerty přímo na svahu. Oblíbená je asistence
při úpravě svahů, kdy návštěvníci sedí na místě spolujezdce rolby. K dispozici je také vyhledávaná
služba hlídání dětí, dětský zábavní park nebo trampolína.
Přímo na sjezdovce najdete několik gastronomických provozů. Ve vyhřívaných prostorách jsou
podávány tradiční lyžařské nápoje a speciality. Přímo pod horní stanicí lanovky je občerstvení
s vyhlídkovou terasou, která nabízí úžasný výhled na panorama Jeseníků a jejich podhůří. K placení
je možné použít i platební kartu. Samozřejmostí všech zařízení je i bezplatné připojení k internetu
přes free WIFI. Návštěvníci mohou zdarma využívat několik parkovišť, která se nachází v samém
srdci sportovního areálu. Pokud nemáte vlastní lyže nebo snowboard, využijte služeb půjčovny
sportovního vybavení. Resort nabízí ubytovací kapacity horského hotelu Kopřivná, stylové Chaloupky
pod Kopřivnou nebo chalupy Maja. V okolí je pak řada dalších hotelů, penzionů a restaurací. Za
zmínku stojí také wellness centrum Kopřivná, kde můžete relaxovat při masážích, v termálním
bazénu s protiproudem, horké vířivce, finské či bio sauně, nebo můžete zregenerovat unavené nohy
vodoléčebnou kůrou.
Destinace

Severní Morava a Slezsko

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Alois Nebel: , GPS: 50.010132,17.317211
Kladivo na čarodějnice: , GPS: 50.066486,17.235538
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.074167,17.304444

Příběhy, které se odehrály v okolí
Čarodějné kameny: , GPS: 50.068056,17.233611
Moravský ledovec: , GPS: 50.0836111,17.2313889
Omlazující kúra Karlovy Studánky: , GPS: 50.0730927,17.3068596
Za zimní omlazující kúrou do Karlovy Studánky: , GPS: 50.0730927,17.3068596

Doporučená místa
Hotel Paramon: , Tel: +420554737270, Email: hotel@paramon.cz, Adresa: Suchá Rudná 23,
Světlá Hora, GPS: 50.06310833,17.36078333
Hotel Holzberg: , Tel: +420722175749, Email: recepce@holzberg-jeseniky.cz, Adresa: Suchá
Rudná 42, Světlá Hora , GPS: 50.062425,17.3561856

