Skiareál Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

GPS souřadnice: 50.712489N, 15.616534E

Adresa URL: www.skiareal.cz

Skiareál Špindlerův Mlýn je oblíbenou českou mekkou zimního lyžování. Součástí střediska
Špindlerův Mlýn jsou skiareály Medvědín, Přední Labská, Hromovka, Svatý Petr a Mísečky. Skiareál
Špindlerův Mlýn nabízí svým návštěvníkům zhruba 27 km sjezdovek a desítky kilometrů kvalitně
upravených běžeckých tratí. Na vrcholy vede několik sedačkových lanovek, včetně nejmodernější
vyhřívané šestisedačkové lanovky na Pláň, a k dispozici je celá řada vleků.
Svatý Petr – nejvyhledávanější oblast Špindlerova Mlýna každoročně hostí sportovní události
celorepublikové i světové úrovně.
V areálu Svatý Petr najdete kvalitně upravené sjezdovky s různou náročností a koná se zde velké
množství sportovních akcí, včetně těch mezinárodních. Na vrchol sjezdovek lyžaře dopraví celá
řada lanovek a vleků, ze Svatého Petra na Pláň se dokonce svezete pohodlnou vyhřívanou
šestisedačkou.
Zatímco modrá sjezdovka, která je nadstandardně široká a dlouhá, je ideální pro začínající lyžaře a
lyžařky, červenou sjezdovku ocení zkušení a náročnější. Černá sjezdovka FIS World Cup, která má
mezinárodní parametry a pořádají se na ní ty nedůležitější a největší lyžařské závody, je
připravena pro ty nejnáročnější sjezdaře. V horní části červené sjezdovky zvané Hřiště na
vás čeká oblíbená trať s názvem Audi Race Track, na které si můžete porovnat svůj zajetý čas
s úspěšným českým reprezentantem v alpském lyžování Ondřejem Bankem. Trať je dlouhá 300 m
a má převýšení zhruba 90 m.
U horní i dolní stanice lanovky se můžete občerstvit, odpočinout si a pokochat se výhledy na okolní
zasněžené hory. Z Plání uvidíte například Zlaté návrší, Kotel nebo Medvědín.
A pokud rádi běžkujete, z Plání se můžete vydat do několika směrů po upravených běžkařských
tratích. Oblíbené jsou třeba trasy na Strážné, na Krásnou pláň nebo směrem ke Klínovým boudám.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasE - Svatý Petr - dvousedačka (černá lanovka 940m 05:45A - Innogy Line Svatý
Petr lanovka 1579m 10:00C - Hromovka lanovka 1409m 09:00F - Stoh vlek 1122m 07:30I Krakonoš vlek 563m 03:35H - Slovan vlek 200m 01:20G - Horal vlek 248m 01:40D - Svatý Petr hřiště vlek 745m 04:50
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka / Převýšení4 - F.I.S - World Cup (Velký Hank) [velmi těžká] 1375m
/ 450m5 - Svatý Petr - Stoh [těžká] 1350m / 220m4b - Svatý Petr - Malý Hang [těžká] 270m / 100m1 Hromovka I [těžká] 1540m / 340m1a - Hromovka II [těžká] 1500m / 340m3 - Sv. Petr - Červená
F.I.S. [těžká] 1950m / 450m4a - Svatý Petr - Hřiště [těžká] 690m / 190m8 - Krakonoš [těžká]
750m / 280mFuntrack Hromovka [těžká] 250m / 50m2 - Turistická [lehká] 2700m / 300m6 - Svatý Petr Horal [lehká] 300m / 60m2 - Turistická [lehká] 2700m / 300m7 - Svatý Petr - Slovan [lehká] 250m / 40m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1365/skiareal-spindleruv-mlyn-svaty-petr/
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