Ski centrum Figura Praděd
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

GPS souřadnice: 50.067096N, 17.236125E

Adresa URL: www.figura.cz

Lyžařský areál Praděd – nazývaný Moravským ledovcem láká především svými přírodními
krásami a vynikajícími sněhovými podmínkami. Praděd je svojí výškou 1492 m nejvyšší horou Moravy a
Slezska a symbolem Jeseníků.
Okolní terény uspokojí příznivce sjezdového i běžeckého lyžování od konce října do konce
dubna. Vhodné podmínky zde najdou jak začátečníci, tak také pokročilí lyžaři. Na severních
svazích Petrových Kamenů je nejvýše položené středisko v ČR: 1235–1445 m n. m.
Sjezdovky jsou převážně lehčí obtížnosti, ale najdeme zde i červenou a jednu černou sjezdovku.
Celkově ski areál Praděd nabízí 4,5 km kvalitního lyžařského povrchu rozděleného na 9 sjezdovek.
Dopravu zajišťuje celkem 7 vleků o přepravní kapacitě přes 5 000 osob za hodinu. V celém areálu
samozřejmě funguje jednotný odbavovací systém, tzn. že můžete lyžovat na všech sjezdovkách pouze na
jeden ski pas. Snowboardisté jistě ocení udržovaný snowpark.
Nedílnou součástí střediska jsou i zařízení jako půjčovna lyží a snowboardů, skiservis,
lyžařská škola, hotely, penziony a pro hladové samozřejmě restaurace a různé bufety. Dětské
lyžařské hřiště na sjezdovce Malý Václavák – možnost objednání lyžařské výuky v recepci
Hotelu Figura.
V celém středisku Praděd – Ovčárna funguje jednotný odbavovací systém, tzn. že můžete na jednu
permanentku lyžovat v celém areálu.
Úschovna batožin ve ski servisu v Hotelu Figura.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasE - Velký Václavák - Poma vlek 800m 03:40A - Petrovy kameny kotva vlek 750m 05:00D - Petrovy kameny - Poma vlek 350m 02:40F - Malý Václavák Poma vlek 300m 01:40C - Petrovy kameny - Poma vlek 610m 04:05B1,2 - Petrovy kameny
dvojvlek vlek 550m 04:00G - Švýcárna vlek 200m 01:20
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka Převýšení6 - sjezdovka A [velmi těžká] 850m 200m5 - sjezdovka
D [těžká] 350m 110m2 - sjezdovka C [těžká] 600m 155m4 - sjezdovka B 1 [těžká] 600m 155m7 sjezdovka Velký Václavák [lehká] 500m 130m3 - sjezdovka B 2 [lehká] 600m 155m1 - sjezdovka C turistická [lehká] 800m 155m8 - sjezdovka Malý Václavák [lehká] 250m 90m9 - sjezdovka
Švýcárna [lehká] 250m 60m
Běžecké lyžování
Trať Název tratě / Náročnost / Délka29 Ovčárna – Praděd / méně náročná trasa se
závěrečným vrcholovým stoupáním na rozhlednu / 4 km30 Ovčárna – Švýcarna – zpět / méně
náročná trasa s max. převýšením 126 m / 9 km31 Karlov – Mravencovka – Alfrédka – Mravenčí
sedlo – Nová Ves – Jelení Potok – Karlov / méně náročná trasa po upravovaných stopách vedoucí
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převážně lesními úseky / 24 km32 Ovčárna – Švýcárna – Červenohorské sedlo a zpět /
náročná trasa délkou a převýšením / 24 km33 Ovčárna – Petrovy Kameny – Jelení studánka –
Skřítek – zpět / náročná trasa délkou a převýšením / 30 km

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1310/ski-centrum-figura-praded/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 6.7.2022 05:16:23

