
Místo, kde si skvěle zalyžujete 
nejen se svými ratolestmi

Na jihovýchodním úpatí Kralického Sněžníku objevujeme 
horský resort Kraličák. „Rosteme s vámi“ je motto tohoto 
více než 600 hektarů velkého, unikátně rozloženého 
horského areálu, který nabízí ve dvou údolích na 11 km 
sjezdovek všech obtížností, 7 lanovek a vleků, téměř 80 
km běžeckých tras a 5 tras pro skitouring. To vše se 
nachází okolo jednoho vrcholu s atraktivním názvem 
Štvanice. Ve třetím údolí si můžete užít procházky se sněž-
nicemi, či projížďky na koni zcela klidovým územím. 
Zeptali jsme se majitele areálu, zároveň investora do 
všech inovačních změn a architektonických projektů 
areálu, Dušana Juříčka.

 
Proč motto „Rosteme s vámi?“
Přirozené rozložení areálu umožňuje dětem užít si zimu i léto 
prakticky od narození. A když se stanou rodiči či prarodiči, 
mohou se věnovat potomkům na ideálním místě, které již znají. 
Naučí se různé druhy sportu a zároveň zažijí příjemné chvíle se 
svými blízkými v přírodě. Na jižní straně areálu v údolí Hynčic je 
rozložená většina modrých sjezdovek. Dětem poskytují chráně-
né prostředí - sjezdovky jsou prosluněné a zároveň zasněžované

prostředí - sjezdovky jsou prosluněné a zároveň zasněžované. 
Na severovýchodní straně jsou černé a červené sjezdovky pro ty, 
kteří se lyžovat naučili a užijí si zážitek z jízdy. Máme půjčovny 
lyží, školy lyžování, školy skialpinismu.  A také postupně 
rosteme.

 
Postavil jste ve Vašem areálu nejrychlejší vyhřívanou 
lanovku na sever od Alp. Jaká je?
Novou lanovku jsme postavili místo staré na velmi atraktivních-
svazích stříbrnického údolí, zde jsou tři středně těžké zasněžova-
né sjezdovky o průměrné délce 1,5 km, kde si velmi dobře a 
kvalitně zalyžujete. Jeden kilometr dlouhá šestisedačka Doppel-
mayer je nejnovější typ D-line, vyveze návštěvníky na vrchol za 
necelé 4 minuty, má přepravní kapacitu 2550 osob za hodinu. Je 
to opravdu nejmodernější lanovka na světě se dvěma desítkami 
patentů. Je bezpečnější a zároveň energeticky méně náročná 
než předešlé či konkurenční modely. Pro hosty je důležité, že je 
vyhřívaná, tichá a komfortní. Je navíc opravdu krásná, takže se 
vám z ní nechce ani vystoupit!

Před nedávnem jste dostal čestnou cenu v soutěži Stavba 
roku 2021 a nominaci na Grand Prix za architekturu 2021. 
Nejen inovacemi roste Kraličák?
Snažím se, aby prostředí, ve kterém žijeme a které dotváří-
me, bylo funkční i krásné. Proto zveme do areálu kvalitní 
architekty, aby nám s tímto náročným úkolem pomohli. Pod 
černou sjezdovkou v hynčickém údolí se nachází oceněná 
stavba Penzion Kraličák s unikátní vyhlídkou z terasy. Připo-
míná jeden z bunkrů obranné linie, která areálem prochází a 
stavbu navrhlo architektonické studio Ječmen. Na vrcholu 
kopce Štvanice stojí rozhledna Stříbrná Twiggy od ikonické-
ho architekta Martina Rajniše. Za urbanistickou studii zcela 
klidového štěpánovského údolí obdržel cenu architekt 
Blažek a sříbrnické údolí jsme nechali navrhnout studiem 
CHYBÍK & KRIŠTOF ARCHITECTS. Naším cílem je toto místo 
udělat příjemné pro život, udržitelné, funkční a v souladu s 
přírodou přírodě.

Kam poroste váš areál zítra?
Soustředíme se na tvorbu prostředí tak, aby si ho užili děti, 
rodiče, přátelé či partneři společně. Dotváříme areál ve spolu-
práci s přírodou, která je naší budoucností. V neposlední řadě se 
soustředíme na letní aktivity, stavíme tedy i lehčí cyklotraily, areál 
je vrstevnicově protkán stezkami na kratší procházky i delší túry s 
různými herními prvky s cílem společně stráveného času rodičů s 
dětmi. Nové stavby řešíme v maximální možné míře energetic-
kou udržitelností anebo soběstačností. Nově vybudované 
rybníky, či nádrže, které zároveň zadržují vodu v krajině, využívají 
nejen hosté, ale i místní obyvatelé. Pořád se věnujeme zeměděl-
ské činnosti, masný skot i koně jsou přirozenou součástí tohoto 

místa, stejně tak jako jakékoliv jiné sportovní či 
relaxační zařízení.

Ing. Dušan Juříček
 

Narozen 11. listopadu 1971 
v Olomouci, je absolventem 
Mendelovy zemědělské a 
lesnické univerzity. V roce 2008 
vstoupil do společnost Kraličák 
s.r.o.  a začal se rodit projekt 
horského areálu Kraličák, restart 
české krajiny a udržitelného žití. 

Na jihovýchodním úpatí Králického Sněžníku objevujeme 
horský resort Kraličák – areál Králický Sněžník. „Rosteme 
s  vámi“ je motto tohoto více než 600 hektarů velkého, 
unikátně rozloženého horského areálu, který nabízí ve dvou 
údolích na 10 km sjezdovek všech obtížností, 7 lanovek 
a  vleků včetně Funparků, bezmála 80  km bežeckých tras 
a  5  tras pro skitouring. To vše se nachází okolo jednoho 
vrcholu Štvanice. Ve třetím – Štěpánovském údolí – si můžete 
užít procházky se sněžnicemi, či projížďky na koni zcela 
klidovým územím. Zeptali jsme se majitele areálu, zároveň 
investora do všech inovačních změn a  architektonických 
projektů areálu, Dušana Juříčka.

Proč motto „Rosteme s vámi?“
Přirozené rozložení areálu umožňuje dětem užít si zimu i  léto 
prakticky od narození. A když se stanou rodiči či prarodiči, mohou 
se věnovat potomkům na ideálním místě, které již znají. Naučí 
se různé druhy sportu a  zároveň zažijí příjemné chvíle se svými 
blízkými v přírodě.  Na jižní straně areálu v údolí Hynčic je rozložená 
většina modrých sjezdovek. Dětem poskytují chránené prostředí – 
sjezdovky jsou prosluněné a zároveň na 100% zasněžované. Nově 
jsme zde vytvořili dětský park – Fun park s krytým pásem a novým 

Před nedávnem jste dostal cenu v  soutěži Urbanistický 
projekt roku, Stavba roku 2021 a nominaci na Grand Prix za 
architekturu 2021. Nejen inovacemi roste Kraličák?
Snažím se, aby prostredí, ve kterém žijeme a  které dotváříme, 
bylo funkční i krásné. Proto zveme do areálu kvalitní architekty, aby 
nám s  tímto náročným úkolem pomohli. Pod černou sjezdovkou 
v  hynčickém údolí se nachází oceněná stavba Penzion Kraličák 
s  unikátní vyhlídkou z  terasy. Připomíná jeden z  bunkrů obranné 
linie, která areálem prochází a  stavbu navrhlo architektonické 
studio JEČMEN. Na vrcholu kopce Štvanice stojí rozhledna 
Stříbrná Twiggy od ikonického architekta Martina Rajniše a  jeho 
HUTI ARCHITEKTURY. Za urbanistickou studii zcela klidového 
štěpánovského údolí obdržel cenu architekt Blažek a  stříbrnické 
údolí jsme nechali navrhnout studiem CHYBÍK & KRIŠTOF 
ARCHITECTS. Naším cílem je toto místo udělat příjemné pro život, 
práci i aktivní odpočinek, udržitelné, funkční a v souladu s přírodou.

Kam poroste váš areál zítra?
Soustředíme se na tvorbu, respektive obnovu historického území 
tak, aby si ho užili děti, rodiče, přátelé či partneři společně. 
Dotváříme areál v  lůně přírody, která je naší budoucností. 
V  neposlední řadě se soustředíme na letní aktivity, dostavěli 
jsme cyklotraily, bobovou dráhu, areál je vrstevnicově protkán 
obnovenými, původně německými stezkami na kratší procházky 
i  delší túry s  různými herními prvky s  cílem společně stráveného 
času rodičů s dětmi. Nové stavby řešíme v maximální možné míře 
energetickou udržitelností anebo soběstačností. Nově vybudované 
rybníky, či nádrže, které zároveň zadržují vodu v  krajině, využívají 
nejen hosté, ale i místní obyvatelé. Pořád se věnujeme zemědělské 
činnosti, masný skot i koně jsou přirozenou součástí tohoto místa, 
stejně tak jako jakékoliv jiné sportovní či relaxační zařízení.

vlekem do sedla Štvanice se širokou modrou sjezdovkou, ideální 
pro začátečníky. Na severovýchodní straně jsou černé a  červené 
sjezdovky pro ty, kteří si chtějí užít zážitek z  jízdy. Máme půjčovny 
lyží, školy lyžování, školy skialpinismu. A také postupně rosteme, co 
se týče ubytovacích kapacit.

Postavil jste ve Vašem areálu nejrychlejší a navíc vyhřívanou 
lanovku na sever od Alp. Jaká je?
Novou lanovku jsme postavili místo staré na velmi atraktivních 
svazích stříbrnického údolí, zde jsou tři středně těžké zasněžované 
sjezdovky o průměrné délce 1,5 km, kde si velmi dobře a kvalitně 
zalyžujete. Jeden kilometr dlouhá šestisedačka Doppelmayer 
je nejnovejší typ D-line, vyveze návštevníky na vrchol za necelé 
4 minuty, má přepravní kapacitu 2550 osob za hodinu. Je to opravdu 
nejmodernější lanovka na světě se dvěma desítkami patentů. Je 
bezpečnější a zároveň energeticky méně náročná než předešlé či 
konkurenční modely. Pro hosty je důležité, že je vyhřívaná, tichá 
a komfortní. Je navíc opravdu krásná, takže se vám z ní nechce ani 
vystoupit!

Místo, kde si krásu zimy 
opravdu užijete

Narozen 11. listopadu 1971 
v  Olomouci, je absolventem 
Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity. V  roce 2008 založil 
společnost Kraličák s.r.o. a  začal 
se rodit projekt horského areálu 
Kraličák, restart české krajiny 
a udržitelného žití.

#
m

o
je

h
o

ry


