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Nejvě tš í  skiarál  na Moravě

První 6-ti sedač ková lanovka v Č R, 
kapacita 3200 os/hod

Ojedině lá š íř ka sjezdovek - min. 50 m

Jednotlivá délka sjezdovek - více než  2 km   

Celková plocha sjezdovek - 25 ha

Dě tský park, pojízdný pás cca 100 m, snowpark, terénní prvky 
po celém  areálu

Sjezdovka umístě ná v 1100 m n.m., dostupná lanovkou (lyž ování př i 
kritických sně hových podmínkách, mimo obvyklou sezónu)

Dokonalé zázemí, ně kolik  restaurací (1000 os./hod),  infocentrum

Komplexní služ by, prodejna, pů jč ovna, servis, testcentrum lyž í 
a snowboardů , lyž ař ská š kola, dě tský park

Bezplatné  parkování př ímo v areálu s dostateč nou kapacitou

Več erní lyž ování

Horní stanice lanovky - výchozí bod pro nově  upravované bě ž ecké 
trasy v bezproblémové nadmoř ské výš ce  1100 - 1250 m  (ideální 
sně hové podmínky), nádherné prostř edí s mož ností návš tě vy 
horní nádrž e Dlouhých Strání

Koutecký les - celoroč ně  provozovaný historický skanzen v areálu

Vlaková stanice př ímo u areálu

Unikátní vodní elektrárna Dlouhé Stráně  - nabídka zimní exkurze
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Vzdálenosti 
Praha 230 km
Brno 150 km
Olomouc 80 km
Ostrava125 km

Wroclaw 180 km
Warszawa 430 km
Kraków 260 km
Katowice 180 km

Ž ilina 230 km
Martin260 km





DLOUHÉ STRÁNĚ

Př eč erpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně  se v roce 2005 zař adila mezi 7 nejvě tš ích divů  
Č eské republiky. Stanula tak mezi nejvýznamně jš ími č eskými památkami jako jsou hrad 
Karlš tejn, Praž ský hrad nebo zámek Hluboká. Elektrárna v Hrubém Jeseníku využ ívá 
pů lkilometrového výš kového rozdílu mezi př ehradou na Divoké Desné a nádrž í vyhloubenou 
na vrcholu Mraveneč níku v nadmoř ské výš ce 1350 metrů . V noci ji č erpadla naplní vodou, která 
pak v době  energetických š pič ek padá 1,5 kilometru dlouhým potrubím do spodní nádrž e. 
Proud roztáč í dvě  turbíny v elektrárně  umístě né uvnitř  hory  v obř í
kaverně  o rozmě rech 88 krát 26 metrů  a padesátimetrové 
výš ce. Elektrárna o výkonu 650 MW slouž í od roku 1996.
www.dlouhe-strane.cz
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Areál Kouty

U vrtulí 
Délka sjezdovky 650 m, př evýš ení 100 m   

Medvě dí   
Délka sjezdovky 2150 m, př evýš ení 500 m

Hř ebenovka  
Délka sjezdovky  2450 m, př evýš ení  500 m

K snowparku 
Délka sjezdovky 410 m, př evýš ení 100 m

Obrázková cesta 

Snowpark 

Dě tský  park u krmelce

Lanovka 6-ti sedač ková
Př evýš ení  588 m n.m. –  1095 m n.m., 
délka 2000 m

Vlek 2-místný
Př evýš ení  984 m n.m. - 1085 m n.m.

Vlek 2-místný
Př evýš ení  574 m n.m. –  674 m n.m.

Bě ž ecké trasy 

Okruh Mraveneč ník - délka 15 km, př evýš ení
1100 m n.m. –  1250 m n.m.

Okruh Horní nádrž  Dlouhé stráně  „ Stadion“
Délka 2,5 km, př evýš ení 1270 m n.m. –
1330 m n.m.


