Ski areál Červenohorské sedlo
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

GPS souřadnice: 50.120165N, 17.159800E

Adresa URL: cervenohorskesedlo.eu

Lyžařský areál Červenohorské sedlo je jedním z nejznámějších středisek sjezdového lyžování na
severní Moravě. Je známou křižovatkou zimních, ale i letních turistických cest. Nadmořská výška
Červenohorského sedla je 1013 m. Sjezdové tratě začínají v nadmořské výšce 1164 m a končí 862
m. Tato poloha dává předpoklad pro kvalitní zimní sezónu od poloviny prosince do konce března.
Dnes se toto místo řadí mezi nejznámější střediska sjezdového lyžování na Moravě a zároveň je i
kvalitním východiskem a křižovatkou lyžařských turistických cest. Sjezdové tratě obslouží lanovka a
osm lyžařských vleků. Z lanovky se můžete vydat na čtyři sjezdovky. Každá z nich je delší více než 1
km. Návštěvník si může vybírat mezi terény od těch vysloveně lehkých až po prudký slalomový svah,
určený nejvyspělejším lyžařům. V prostoru Červenohorského sedla naleznou návštěvníci také
veškeré další služby včetně servisu, úschovny, půjčovny, lyžařské školy, kapacitního parkoviště
a kvalitního stravovacího i ubytovacího zázemí. Přepravní kapacita je 7000 osob za hodinu.
Běžecké tratě se z Červenohorského sedla rozbíhají na obě strany Hrubého Jeseníku. Podstatná
část z nich je strojově upravována. Asi nejvyhledávanější trasou se vydávají lyžaři-běžci jižním
úbočím Velkého Klínovce, dále na Švýcárnu a do oblasti Praděda.
Na Červenohorském sedle se sbíhají katastry dvou obcí. Tyto plní pro areál funkci dalšího kvalitního
zázemí, kromě ubytování a stravování poskytují Bělá pod Pradědem a Loučná nad Desnou
doprovodné služby, které na plošně omezeném území sedla nelze v potřebném rozsahu uskutečnit.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasA - Lanovka Velký Klínovec lanovka 1050m 08:00H - Doppelmayr II.
(Adámek) vlek 400m 02:00G - SKI BAG vlek 180m 01:30F - Doppelmayr III. vlek 500m 02:30C - Doppelmayr
I. vlek 450m 02:00D - Tatrapoma F (přibližovací) vlek 200m 01:30B - Tatrapoma H 130
II. vlek 750m 03:30E - Dětský park (lanový vlek) lano 60m 01:00
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka PřevýšeníSjezdovka 0 freeride [velmi těžká] 1000m 277mSjezdovka
1 [těžká] 400m 100mSpojka 1A [těžká] 630m 75mSjezdovka 1 [těžká] 750m 190mSjezdovka
1 [těžká] 750m 190mSjezdovka 2 [lehká] 900m 180mSjezdovka 3 [velmi lehká] 420m 90mSvah
lyžařské školy [velmi lehká] 40m 5mSjezdovka 4 [lehká] 450m 100mSjezdovka 5 [lehká]
440m 80mSjezdovka 3 A [lehká] 190m 35mSjezdovka 2 B [lehká] 150m 15mSjezdovka 2 A [lehká]
450m 80m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/90/ski-areal-cervenohorske-sedlo/
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