Skiareál Mariánky

InterSkiregion Fichtelberg/Klínovec

Skiareál Plešivec

Ski Centrum Bublava – Stříbrná

Udržovaná trasa
Závodní trať
Neudržovaná trasa
Rozcestník
Stanice horské služby

Aktuální stav běžeckých tras

Lyžařské běžecké trasy – Krušné hory – západ

Nové Hamry

Ideální místo pro rodiny s dětmi díky pohodlnému
parkování u nástupu do běžecké stopy a nenáročnému terénu. Zdatnější běžkaři se mohou vydat
ve směru na Červenou jámu, Blatenský vrch (na obou
místech možnost občerstvení) nebo dále na Boží Dar
a Jelení. Klasickou stopou se dostanete na Plešivec,
popřípadě si můžete udělat okruh kolem Barbory,
Mrtvého rybníka a Hřebečné zpět do Abertam.

Malebné údolí říčky Rolavy vytváří specifické
a citelně chladnější klima v okolní krajině. Sníh se zde
na běžecké trase z Nových Hamrů na Chaloupky drží
déle. Pokud se vydáte na Jelení, projíždíte v blízkosti
národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště.
Můžete se napojit na německou hřebenovou trasu
Kammloipe nebo pokračovat po Krušnohorské
magistrále na západ k Rolavě nebo východním
směrem na Pernink a Horní Blatnou. Lyžařských
tras v ryzí přírodě okolo Nových Hamrů je více.

Klínovec
V okolí Loučné pod Klínovcem a krušnohorských
tisícovek Meluzíny a Macechy jsou pravidelně upravovány stopy v délce téměř 50 kilometrů. Oblíbená
je zejména magistrála mezi Horní Halží a rozcestím
Selský les, a to pro svůj nenáročný profil, šíři a kvalitu
stopy. Vhodná je pro klasický styl i bruslaře.
Eduard
V lesích kolem Eduardu, který leží mezi Jáchymovem a Božím Darem, na vás čeká mnoho kilometrů
upravených běžeckých stop, zejména pro bruslaře,
s napojením na oblíbenou Krušnohorskou magistrálu.

Pernink
Tradiční krušnohorské středisko zimních sportů má
přímo v obci 800 metrů dlouhé osvětlené kolečko
(s nově udržovanými smyčkami 1,6 km) a hustou
síť běžeckých tras v jeho okolí. Běžecké stopy odtud
vedou všemi směry – na Jelení, do Horní Blatné, Abertam i na Boží Dar. I běžkaři se svými psími mazlíčky
zde najdou místo pro sportovní vyžití na upravovaných trasách na “letišti” nedaleko vysílače.

Nejdek
Na Žižkově vrchu můžete využít běžecké kolečko
nebo stoupat k Severní louce a Vysoké Jedli, odkud
se dostanete po strojově upravené trase na Chaloupky,
Jelení, Přebuz nebo do nedaleké Vysoké Pece.
Ta vedle možnosti občerstvení nabízí také areál
Radon arena, v jehož okolí je pravidelně upravováno více než 10 km stop pro klasiky i bruslaře.

Březová u Sokolova
Sedmnáct běžeckých stop v okolí Březové, z nichž
podle sněhových podmínek 10 až 14 kilometrů je strojově pravidelně upravováno jak pro klasický, tak bruslařský běžecký styl, se rozkládá mezi vesnicí Kamenice
a osadou Lobzy. Na stopu můžete nastoupit na Kamenici i na Lobzech. Stopy jsou uspořádány do čtyř
okruhů, které lze jezdit dokola či libovolně spojovat.
Mariánské Lázně

Vrch Háj u Aše
Více než 20 kilometrů udržovaných značených
běžeckých tratí a 1100 metrů dlouhá osvětlená trať
na in-line dráze poskytuje vyžití rodinám s dětmi,
sportovcům. Ve sportovním areálu na vrchu Háj
naleznete ubytování, servis a půjčovnu běžeckých lyží.
Karlovy Vary
Za příznivých sněhových podmínek lze využít běžecké
stopy v lázeňských lesích. Trasy začínají u obory
na Linhartu a vedou až k rozhledně Diana. Nejdelší
má 12 kilometrů a nejkratší 10 kilometrů. Okruh
na golfovém hřišti v Olšových Vratech je 3,1 kilometrů dlouhý a je určený pro klasiku i bruslení.

90 kilometrů strojově upravovaných běžeckých
stop, které vás provedou nádhernou krajinou
Slavkovského lesa. Z toho 90 % tratí má dvě
stopy. Zpravidla jsou upraveny stopy kolem Golfu
a přilehlé tratě vedoucí lesem, tzn. žlutá a modrá
stopa. Vyzkoušejte si i trasy vedoucí k přírodní
rezervaci Smraďoch, Farské kyselce, Rájovské
myslivně, Královu kameni nebo na Kladskou.

Horní Blatná
Do dříve hornického města, jež leží na křižovatce lyžařských tras mezi Perninkem, Bludnou, Potůčky a Jelením, se dostanete ze všech směrů. Oblíbená trasa vede
z Horní Blatné na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a dále do Jelení nebo německého Hennebergu.
Pravidelně udržovány jsou trasy do Perninku a dále
do Abertam, na Blatenský vrch, přes Bludnou na Mílov
nebo v opačném směru k Červené jámě. Pravidelně
upravován je také okruh mezi Horní Blatnou a Potůčky.

perfektní zázemí od parkování a občerstvení
přes možnost zapůjčení běžeckého vybavení až
po ubytování a další možnosti sportovního vyžití.

Milujeme zimu
v Karlovarském kraji

Abertamy

V okolí nejznámějšího krušnohorského střediska
se nachází několik desítek kilometrů s okruhy
vhodnými pro nejmenší běžkaře i výkonnostní
sportovce. Můžete si zde zaběhat na lyžích v upravených stopách v době, v níž se jiné lyžařské areály
na zimu teprve připravují. Poznejte zimní krajinu
na trasách Malý okruh Ježíškovy cesty (5,6 km),
Velký okruh Ježíškovy cesty (11,4 km), Boží Dar –
Myslivny – Plešivec (9,7 km), Boží Dar – Pernink
po KLM (13,9 km) a na dalších. Na německé straně
Krušných hor u lázeňského městečka Oberwiesenthal máte k dispozici přibližně 75 kilometrů
běžeckých okruhů, tras a turistických stezek.

Mapa běžeckých tratí

Krušnohorská lyžařská magistrála (KLM)
Páteřní trasa vedoucí po hřebeni Krušných hor
v délce 41 kilometrů propojuje zimní krušnohorská
střediska a osady od Bublavy přes Rolavu, Jelení,
Pernink a Hřebečnou až po Boží Dar. V celé své délce
je pravidelně strojově udržována a díky rozsáhlé síti
návazných tras se na ni snadno dostanete i z Abertam, Horní Blatné, Nových Hamrů a celé řady dalších
lokalit. Běžkaři, kteří se nechystají na přejezd celé
magistrály, ale pouze určitého úseku s návratem
do výchozího bodu, mohou zpravidla využít alternativní zpáteční trasu ať už na české, nebo německé
straně krušnohorského hřebenu. Stopy jsou velice
kvalitně upravovány sněžnými rolbami. Po krajích
vedou stopy na klasické lyžování a uprostřed si
užijí vyznavači bruslení. Lyžování není ani nějak
fyzicky náročné, trasy vedou zhruba v devítisetmetrové nadmořské výšce s mírným stoupáním či
klesáním a s maximálním převýšením sto metrů.

Boží Dar

Přehled skiareálů

Lyžařské
běžecké trasy
v Karlovarském
kraji

Přebuz
Nedotčená příroda, ticho hlubokého lesa a otevřené
horské pláně v okolí Přebuzi jsou pravým rájem pro
milovníky běžkování. Pravidelně upravované stopy
vedou ve směru na Kraslický Špičák a dále na Novou
Ves u Stříbrné a do údolí Rolavy k oblíbeným trasám
u bývalé osady Chaloupky. Krušnohorská lyžařská
magistrála prochází severně od Přebuzi přes bývalou
osadu Rolava, odkud mají běžkaři hned možnost
volby mezi řadou okruhů, ať už ve směru na Ostružník
a dále Bublavu, do Jelení a na Chaloupky či k nejvýše
položené vodní nádrži v Krušných horách Carlsfeldu.
Bublava–Stříbrná
Nejzápadnější obec napojená na Krušnohorskou
lyžařskou magistrálu nabízí několik okruhů. Můžete
se vydat přes Rolavu a Jelení až do Perninku
a na Boží Dar, popřípadě německou páteřní trasu
Kammloipe nebo okruhy v okolí Mühlleithenu.
Oblíbený je také tzv. Bublavský okruh, který
vede v délce 5 km po pláních v okolí Bublavy a je
napojený na trasu Sonnenloipe v sousedním Klingenthalu. Bublava poskytuje svým návštěvníkům

Skiareály
Karlovarského
kraje
Nový skiareál Klínovec
Sjezdovky: 32 (umělé zasněžování)
Sedačkové lanovky: 5
Vleky: 11
Dětské pásy: 5
Vybavení a služby: výhodné skipasy online,
večerní lyžování, lyžařská škola a dětská školička,
půjčovna lyžařského vybavení, ski servis, restaurace a občerstvení, snowpark, skibus Klínovec-Neklid-Fichtelberg, ubytování, parkoviště zdarma
Výška: 860–1244 m n. m.
Telefon: +420 415 240 240
Email: info@klinovec.cz
www.klinovec.cz

Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská škola a dětský park, půjčovna lyžařského
vybavení, ski servis, restaurace a občerstvení,
ubytování, snowtubing, parkoviště zdarma
Výška: 700–1028 m n. m.
Telefon: +420 601 563 536
Email: info@skiarealplesivec.com
www.skiarealplesivec.com
Ski Bublava
Sjezdovky: 6 (umělé zasněžování)
Lanovka: 1
Vleky: 5
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská škola, půjčovna a úschovna lyžařského
vybavení, servis lyží a snowboardů, dětský
park, občerstvení, parkoviště zdarma
Výška: 610–802 m n. m.
Telefon: +420 737 266 779
Email: ski@ski-bublava.cz
www.bublava.cz
Skiareál Boží Dar
Sjezdovky: 5 (umělé zasněžování)
Vleky: 3
Dětský pás: 1
Dětské lano: 1
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská škola, půjčovna lyžařského vybavení, ski
servis, Fun park, restaurace, rychlé občerstvení,
food truck, ubytování, parkoviště zdarma
Výška: 850–1135 m n. m.
Telefon: +420 602 193 719
Email: info@skiarealbozidar.cz
www.skiarealbozidar.cz

Tip
Inter Skiregion Fichtelberg–Klínovec
Největší lyžařsky propojený areál v České
republice. Na jeden skipas lyžujete na Klínovci,
Neklidu, Božím Daru a na Fichtelbergu.
Skiareál Plešivec
Sjezdovky: 10 (umělé zasněžování)
Sedačkové lanovky: 3
Vleky: 2
Pohyblivý koberec: 3
Pohyblivý pás: 1

Areál Novako Boží Dar
Sjezdovky: 1 (umělé zasněžování)
Vleky: 2
Pohyblivý koberec: 1
Vybavení a služby: večerní lyžování, škola
sjezdového a běžeckého lyžování, prodej
a půjčovna lyžařského vybavení, ski servis,
občerstvení, snowtubing, parkoviště zdarma
Výška: 1024 m n. m.
Telefon: +420 724 521 235
Email: info@novako-ski.cz
www.novako-ski.cz

Skiareál Náprava Jáchymov
Sjezdovky: 7 (umělé zasněžování)
Vleky: 3
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská
škola, půjčovna lyžařského vybavení, ski servis,
občerstvení, ubytování, parkoviště zdarma
Výška: 800–930 m n. m.
Telefon: +420 724 521 235
Email: info@novako-ski.cz
www.novako-ski.cz

Skiareál Nové Hamry
Sjezdovky: 3
Vleky: 3
Vybavení a služby: lyžařská škola a dětská
školička, půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení, ubytování, parkoviště zdarma
Výška: 720–860 m n. m.
Telefon: +420 605 847 855
Email: info@skihamry.cz
www.skihamry.cz

Ski areál Velflink Pernink
Sjezdovky: 2 (umělé zasněžování)
Vleky: 2
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská škola,
půjčovna lyžařského vybavení, úschovna lyží, pronájem
zamykatelných skříněk, prodej sportovních doplňků,
občerstvení, ubytování, osvětlené kolečko pro běžkaře,
dětská sjezdovka s vlekem, parkoviště zdarma
Výška: 850 m n. m.
Telefon: +420 725 881 049
Email: u.frantiska@volny.cz
www.skiarealpernink.cz

Skiareál Nové Hamry U řeky
Sjezdovky: 2
Vleky: 2
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská
škola, půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení, ubytování, parkoviště zdarma
Výška: 720-860 m n m.
Telefon: +420 777 312 417
Email: novehamry@horyrekyjezera.cz
www.nove-hamry.cz

Ski areál Nádraží Pernink
Sjezdovky: 2 (umělé zasněžování)
Vleky: 2
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská
škola, půjčovna lyžařského vybavení a dětského
skútru, montáž vázání, prodej lyžařských doplňků,
občerstvení, ubytování, osvětlený běžecký okruh,
dětská sjezdovka s vlekem, parkoviště zdarma
Výška: 850 m n. m.
Telefon: +420 353 892 634
Email: skiarealpernink@seznam.cz
www.pernink.info
Ski Areál Potůčky
Sjezdovky: 1 (umělé zasněžování)
Vleky: 1
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařská škola a dětská školička, půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení, ubytování, dětská
sjezdovka s vlekem, parkoviště zdarma
Výška: 713 m n. m.
Telefon: +420 353 579 141
Email: skol@skipot.cz
www.skipot.cz

Skiareál Lišák Stříbrná
Sjezdovky: 2
Vlek: 2
Vybavení a služby: večerní lyžování, půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení, parkoviště zdarma
Výška: 630–790 m n. m.
www.lisakstribrna.cz
Lyžařský klub Kraslice
Sjezdovky: 2
Vlek: 2
Vybavení a služby: večerní lyžování, půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení, parkoviště zdarma
Výška: 540–742 m n.m.
Telefon: +420 608 742 262, +420 776 727 022
Email: lkkraslice@seznam.cz
www.lkkraslice.cz
Lyžařské středisko Aš
Sjezdovky: 3 (umělé zasněžování)
Vleky: 2 / Vybavení a služby: večerní lyžování,
lyžařská školička, půjčovna lyžařského vybavení,
ski servis, občerstvení, parkoviště zdarma
Výška: 620–750 m n. m.
Telefon: +420 704 218 913
Email: vrchhaj@lesy-as.cz
www.lesy-as.cz

Chcete si užít radost z lyžování ve strojově
upravených běžeckých stopách nebo se jen
tak proběhnout na běžkách zasněženou
krajinou? Střediska zimních sportů vám
nabízejí zázemí pro vaše zimní dobrodružství.
Zážitky z výletů do téměř pohádkové zimní
krajiny Krušnohoří ve vás zůstanou velmi
dlouho. Rádi se k nám pak budete vracet.

Skiareál Mariánky Mariánské Lázně
Sjezdovky: 2 (umělé zasněžování),
celková délka 1,6 km
Obtížnost: 1x modrá – 1000 m, 2x červená – 600 m
Vleky: 2
Kabinová lanová dráha: 1
Vybavení a služby: večerní lyžování, lyžařské školy
pro začátečníky v dětském parku i pro pokročilejší
lyžaře na sjezdovkách, půjčovna lyžařského vybavení,
ski servis, občerstvení, parkoviště a wifi zdarma
Výška: 650–758 m n. m.
Telefon: +420 606 088 410
Email: marianky@snowhill.cz
www.skimarianky.cz

Z horských svahů
rovnou do wellness
resortů
Hledáte perfektní odpočinek po celodenním
lyžování? Vyberte si z bohaté nabídky ubytování
v lázeňských hotelech Karlovarského kraje, kde
si vychutnáte blahodárné koupele či relaxační
masáže a zregenerujete své tělo po náročném dni.
www.karlovyvary.cz
www.marianskelazne.cz
www.frantiskovy-lazne.info
www.laznejachymov.cz
www.laznezdravi.cz

Horská služba
Krušné hory
www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/krusne-hory
Okrsek Boží Dar
Stanice HS Boží Dar (1040 m n. m.)
Dům HS, 362 62 Boží Dar 204
T: +420 1210; +420 353 815 140
Stanice HS Klínovec (1235 m n. m.)
T: +420 353 542 486
Okrsek Pernink
Stanice HS Plešivec (1025 m n. m.)
Plešivec 435, 362 35 Abertamy
T: +420 601 302 637
Stanice HS Pernink (845 m n. m.)
T: +420 601 302 638
Stanice HS Nové Hamry (700 m n. m.)
T: +420 601 302 639
Okrsek Bublava
Stanice HS Bublava (745 m n. m.)
Bublava 830, 357 22 Bublava
T: +420 601 302 640

+420 1210
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