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VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

SA Špičák 
– Špičácký okruh

POPIS TRASY
Výchozí bod: SA Špičák
Cílový bod: SA Špičák
Délka trasy: 6,3 km
Časová náročnost: 1,5 h
Náročnost výstupu: střední
Obtížnost sjezdu: nízká
Převýšení: 295 m
Nejnižší bod trasy: 865 m n. m.
Nejvyšší bod trasy: 1160 m n. m.

Z Brčálníku přes 
Pancíř na Špičák

Výchozí bod: žel. st. Hojsova
Stráž-Brčálník
Cílový bod: žel. st. Špičák
Délka trasy: 8,9 km
Časová náročnost: 2–2,5 h
Náročnost výstupu: střední
Obtížnost sjezdu: nízká
Převýšení: + 402 m, - 381 m
Nejnižší bod trasy: 812 m n. m.
Nejvyšší bod trasy: 1214 m n. m.

INFORMACE O TRASE

POPIS TRASY
Ze žel. st. Hojsova Stráž-Brčálník stoupáme po 
žluté tur. zn., postupně překřížíme silnici Nýrsko 
– Špičák a lyžařskou běžeckou trasu Hojsova 
Stráž – Špičák a přes rozcestí Pod Můstkem 
a Pod Habrem pokračujeme po žluté tur. zn. 
až na rozcestí Tomandlův kříž. Odtud doprava 
po červené tur. zn. na vrchol Pancíře (možnost 
občerstvení). Z vrcholu sjíždíme po upravené 
lyžařské trase pod lanovou dráhou na přestupní 
stanici lanové dráhy Hofmanky a odtud po 
sjezdové trati ke spodní stanici lanové dráhy 
Špičák – Hofmanky – Pancíř. Odtud již bez lyží 
přes silnici na žel. st. Špičák.

POPIS TRASY
Z parkoviště Špičácké sedlo (východiště 
turistických cest) po červené tur. zn. na 
vrchol Pancíře (nejvyšší bod trasy – 1214 
m n. m., možnost občerstvení). Z vrcholu 
sjíždíme západním směrem po sjezdové trati 
lyžařského areálu na Pancíři. Od dolní stanice 
lyžařského vleku pokračujeme po modré tur. 
zn. zpět na Špičácké sedlo.

Výchozí bod: parkoviště Špičácké sedlo
Cílový bod: parkoviště Špičácké sedlo
Délka trasy: 4,9 km
Časová náročnost: 1–1,5 h
Náročnost výstupu: střední
Obtížnost sjezdu: střední
Převýšení: 237 m
Nejnižší bod trasy: 977 m n. m.
Nejvyšší bod trasy: 1214 m n. m.

Ze SA Špičák průsekem lanové dráhy cca 400 
m vzhůru na křížení se žlutým psaníčkem, 
zde odbočíme doleva a pokračujeme  
po něm směrem na Čertovo jezero,  
na křížení s červenou tur. zn. odbočíme doprava  
a stoupáme po červené tur. zn. a žlutém 
psaníčku na Rozvodí (nejvyšší bod trasy – 1160 
m n. m.). Odtud sjíždíme po tzv. Rozvodské 
cestě (modrá tur. zn.). Na jejím konci 
odbočíme doprava po modrém psaníčkem 
značené NS Špičák na Prokopovu louku. 
Značka (i singltrail pro kola) kříží sjezdovky, 
po některé ze sjezdovek do SA Špičák.
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Ze Špičáku přes 
Pancíř do Železné Rudy

Výchozí bod: žel. st. Špičák
Cílový bod: žel. st. Ž. Ruda-město
Délka trasy: 9 km
Časová náročnost: 2–2,5 hod
Náročnost výstupu: střední
Obtížnost sjezdu: nízká
Převýšení: + 381, - 427 m
Nejnižší bod trasy: 787 m n. m.
Nejvyšší bod: Pancíř, 1214 m n. m.

POPIS TRASY
Ze žel. st. Špičák jdeme po modré tur. zn. do 
SA Špičák, dále po zelené tur. zn. na turistické 
rozcestí pod Weissovou loukou, pokračujeme 
přes silnici a lyžařský svah na Weissově louce ke
konci vleku, odtud dále po zelené tur. zn. přes 
turistické rozcestí Pod Švýcárnou na mezistanici 
lanové dráhy na Hofmankách. Dále pod lanovou 
dráhou po sjezdovce na vrchol Pancíře (možnost
občerstvení). Z vrcholu Pancíře sjíždíme po 
stejné trase na Hofmanky a odtud po modré 
tur. zn. přes rozcestí Pod Hofmankami po 
upravované lyžařské trase k horní stanici vleku 
LA Nad nádražím před hotelem Belvedér. Odtud 
sjíždíme po sjezdové trati k žel. st. Železná Ruda-
město.

Ze Špičáckého sedla 
přes Pancíř a betonku zpět 
na Špičácké sedlo

INFORMACE O TRASE
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Text: Horská služba 
Fotografie: Horská služba, Petr Pospíšil

Informační turistické centrum
města Železná Ruda
1. máje 12, 
340 04, Železná Ruda
Czech republic
Tel.: +420 376 397 033
www.zeleznaruda.cz/itcruda

Ze Železné Rudy
přes Čertovo jezero 
do SA Špičák 1 2 3

INFORMACE O TRASE
Výchozí bod: 
Železná Ruda – 100 m za Benzinou
Cílový bod: SA Špičák
Délka trasy: 6,4 km
Časová náročnost: 1,5 h
Náročnost výstupu: nízká
Obtížnost sjezdu: nízká
Převýšení: + 325 m, - 210 m
Nejnižší bod trasy: 750 m n. m.
Nejvyšší bod trasy: 1075 m n. m.

POPIS TRASY
Od čerpací stanice Benzina v Železné 
Rudě stoupáme po modré
turistické značce (dále jen tur. zn.) 
cca 1 km na rozcestí s červenou tur. 
zn. (pomník A. Kašpara), zde doprava 
a po červené tur. zn. na Čertovo 
jezero. Z Čertova jezera odcházíme 
po žlutém psaníčku a po některé  
ze sjezdovek dojedeme k lanovce v SA 
Špičák.

VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

INFORMACE O TRASE 
Výchozí bod: 
Železná Ruda – 100 m za Benzinou
Cílový bod: SA Špičák
Délka trasy: 9,7 km
Časová náročnost: 2,5 h
Náročnost výstupu: střední
Obtížnost sjezdu: nízká
Převýšení: + 490 m, - 375 m
Nejnižší bod: 750 m n. m.
Nejvyšší bod: 1160 m n. m.
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ZÁCHRANKA
Mobilní aplikace 
Zdravotnické záchranné 
služby a Horské služby.

VÝŠKOVÝ
PROFIL TRASY:

600m            1 200m

U každé trasy je k dispozici QR kód s detailní mapou.
Mimo turistická značení je trasa vyznačena detailními body.

Ze Železné Rudy 
přes Čertovo jezero
a Rozvodí do SA Špičák

SA Špičák 
– vrchol Špičák

POPIS TRASY
Ze SA Špičák stoupáme průsekem 
lanové dráhy na vrchol Špičáku (1202 
m n. m., možnost občerstvení) a odtud 
po černé sjezdové trati č. 4 (tzv. 
Šance) zpět do lyžařského areálu (při 
horších sněhových podmínkách po jiné 
sjezdovce).

POPIS TRASY
Od čerpací stanice v Železné Rudě 
stoupáme po modré tur. zn. cca  
1 km na rozcestí s červenou tur. zn. 
(pomník A. Kašpara), zde doprava 
a po červené tur. zn. až na Čertovo 
jezero. Odtud dále po červené tur. 
zn. na Rozvodí. Z Rozvodí sjíždíme po 

INFORMACE O TRASE 
Výchozí bod: SA Špičák
Cílový bod: SA Špičák
Délka trasy: 2,6 km
Časová náročnost: 1 h
Náročnost výstupu: vysoká
Obtížnost sjezdu: vysoká
Převýšení: 337 m
Nejnižší bod trasy: 865 m n. m.
Nejvyšší bod trasy: 1202 m n. m.

tzv. Rozvodské cestě (modrá tur. zn.). 
Na jejím konci odbočíme doprava po 
modrém psaníčkem značené naučné 
stezce Historie obce Špičák na 
Prokopovu louku. Značka (i singltrail 
pro kola) kříží sjezdovky, po některé ze 
sjezdovek do SA Špičák.
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