Ski areál Soláň - Vrchol
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

GPS souřadnice: 49.394384N, 18.254088E

Adresa URL: www.skiarealsolan.cz

Ski areál Soláň - Vrchol se rozprostírá na bedrech vrcholu Soláň a jedná se o jednu z nejkrásnějších
částí Valašska. Středisko leží v nadmořské výšce 500 až 700 m a nabízí skvělé podmínky pro
zimní i letní rekreaci.
Ski areál Soláň nabízí sedm sjezdovek různých obtížností, které jsou vhodné pro celou rodinu.
Součástí ski areálu jsou dvě černé, dvě červené a tři modré sjezdovky.
Závodní sjezdovka s názvem Kamikaze je vhodná pro zkušené lyžaře. Nejdelší sjezdovkou ve ski areálu
Soláň je sjezdovka FIS, která svým profilem a délkou představuje zlatou střední cestu pro všechny
lyžaře, od mírně pokročilých až po profesionály. Součástí areálu je také sjezdovka s názvem
Dětský vlek, která je opatřena lanovým vlekem pro nejmenší. Pro začátečníky je dále velmi vhodná
sjezdovka Turistická (FIS), která svým mírným sklonem a velkou šířkou představuje vhodnou volbu pro
lyžaře, kteří si zatím svým stylem nejsou jisti.
Uměle zasněžovány jsou sjezdovky Závodní - Kamikaze, FIS, Trojka a Čtverka a to po celé své délce a
Dětský vlek.
Celková délka sjezdovek je 2 850 m, z nichž uměle zasněžováno je 2 150 m.
Parametry sjezdovek
Název Obtížnost Délka Převýšení 1. Závodní - Kamikaze
500 m 120 m 2. FIS
1000 m 150
m 3. Trojka
300 m 100 m 4. Čtverka
350 m 100 m 5. Turistická (FIS)
650 m 95 m 6. Dětský vlek
50 m 5 m
Součástí areálu jsou čtyři vleky, z čehož tím nejdelším je "kotva", která Vás vypraví na vrchol
sjezdovky FIS. Další dva vleky jsou pomy, z čehož první Vás vyveze na vrchol sjezdovky Turistická (FIS) a
druhá na vrchol sjezdovky Závodní - Kamikaze. Čtvrtým vlekem je vlek lanový, který se nachází u
výstupistě kotvy a vyváží nejmenší lyžaře na dětské sjezdovce.
Celková přepravní kapacita vleků je 2 820 osob/hod., celková délka vleků činí 1 580 m a celkem je
osvětleno 300 m vleku.
Parametry vleků
Název Kapacita Délka PřevýšeníBLV - 2 1300 os./hod. 730 m 150 mBLV - 0 420 os./hod.
450 m 95 mTatrapoma 600 os./hod. 300 m 100 m
Běžecké trasy
Na vrcholu Gigula se lze napojit na jednu z nejkrásnějších hřebenových běžeckých tras v Beskydech. Tato
hřebenovka s délkou 32 km, která vede ze Vsackého Cábu přes Soláň na Bumbálku, je po celé délce
strojově upravovaná. V okolí Bumbálky na tuto trasu navazují další hřebenové trasy s překrásnými
výhledy na beskydské kopce. Jednou z nich je i velmi známá výletní běžecká trasa vedoucí z Martiňáku
přes Pustevny směrem na Radhošť.
Název Délka PřevýšeníSoláň - Vsacký Cáb 15 km 100 mSoláň - Bumbálka 17 km 220 m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/73/ski-areal-solan-vrchol/

Strana 1/1 , Vytisknuto: 14.6.2021 17:00:36

