
 
 

 Vítejte! 
Warm welcome! 

Herzliches willkommen! 
 

 
Objekt je nekuřácký 
No smoking please 
Rauchen Verboten 

 
WiFi: ApartmanyBD.cz 

Heslo / Password / Passwort: apartman 

 Okolí domu je monitorováno kamerou. 
The outside area is monitored by CCTV. 

Der Außenbereich wird mit dem 
kamerasystem überwacht. 

 Prosíme o doržení nočního klidu od 22hod do 
7 hod. 

Please keep quiet between 10 PM and 7 AM. 
Von 22:00 bis 7:00 Uhr ist es nicht erlaubt, die 

Ruhe zu stören 
 Apartmán prosím opusťte v den odjezdu do 

10 hodin. Děkujeme 
Please check-out from the apartment on the 
day of departure until 10 o‘clock. Thank you 

Wir bitten die geehrten Gäste, an dem 
Abreistag das Zimmer, die Ferienwohnung bis 

10:00 Uhr zu verlassen 
 
 
 



 

Aktivity v okolí Plešivce 
 
 
Pěší turistika 

 
 
 
 
Pěší trasy 
Krušné hory jsou protkány kilometry turistických stezek, které ne zřídka kopírují 
cyklostezky. Zde vám nabídneme několik možných cílů vašich procházek 
okolím Plešivce a Božího Daru. Trasy jednotlivých výletů můžete podle chuti a sil 
kombinovat. Podrobné informace o jednotlivých trasách a další praktické informace 
k turistice na Božím Daru vám ochotně poskytne personál Infocentra Boží Dar. 
  
Ježíškova cesta 
Ježíškova cesta je určena především dětem. Zohledňuje i jejich věk a schopnosti, 
proto je rozdělena do dvou okruhů (5600 a 12900 m). Na cestě děti poznávají 
Ježíškův svět a do kartičky, kterou si vyzvedly v Infocentru Boží Dar vyplňují 
odpovědi na otázky a řešení úkolů z jednotlivých zastávek. Po trase jsou 
rozmístěny různé atrakce pro pobavení i odpočinek dětí. S vyplněnou kartičkou se 



děti vracejí do Infocentra, kde je čeká malý dárek.  
 
Kudy kam: Ježíškova cesta začíná před Infocentrem Boží Dar. 
 
 
Božídarské rašeliniště 
Božídarské rašeliniště je již více než 40 let státní 
přírodní rezervací. Rozkládá se na ploše 930 ha 
v okolí hory Špičák. Vyskytují se tu vzácné 
druhy rostlin i živočichů, které v minulosti z 
důvodu vytěžování rašelinišť téměř vymizely. 
Božídarským rašeliništěm vede 3200 m dlouhá 
naučná stezka na níž je rozmístěno 12 
informačních tabulí vyprávějících o rezervaci.  
 
Kudy kam: 1. informační tabule je umístěna na náměstí Božího Daru. 
 
 
Blatenský vodní příkop 
Blatenský vodní příkop je technická kulturní památka a jedinečné vodní dílo, které 
už v 16. století zásobilo vodou zdejší doly. Tento 12 km dlouhý vodní příkop přivedl 
vodu do okolí Horní Blatné z povodní říčky Černé a dovolil tak další rozvoj těžby v 
blízkém okolí. V letech 2001 skončila rozsáhlá rekonstrukce příkopu a byla 
vybudována 12 km dlouhá naučná stezka 
 
Před koncem naučné stezky si můžete udělat zastávku na Blatenském vrchu a 
rozhlédnout se do krajiny z kamenné rozhledny. 
 
Kudy kam: Na stezku se můžete napojit ze silnice vedoucí na Ryžovnu. Začíná 
vlevo cca 150 m za poslední zastávkou naučné stezky Božídarské rašeliniště. 
 
 
Lukáš Bauer Tour a Jens Weissflog Tour 
Tyto přeshraniční okruhy jsou určeny pro pěší turisty, cyklisty i běžkaře. Plynule 
navazují na republikové sítě tras po obou stranách hranice. Okruh Lukáše Bauera 
je dlouhý 7,5 km, Weissflogův měří 24,5 km. 
 
 
Starý hraniční kámen 
Cestou z Božího Daru na Klínovec, na státní hranici najdete 
památku na dobu Marie Terezie. Asi 150 m od dnešního 
hraničního přechodu, na rozhraní tří zemí (Česko, Sasko a 
území rodu Schwarzenbergů) stojí starý hraniční kámen. Je to 
trojboký hraniční kámen s historickým znakem. Po jeho boku 
najdete soudobý hraniční kámen Česká republika - Německo. 
 
Kudy kam: Vydejte se směrem na Klínovec, u odbočky na 
parkoviště lyžařského areálu Neklid přejděte silnici k dřevěně 



boudě (elektrostanice). Od ní se pokračujte po panelové cestě až na státní  
hranici, podél ní pokračujte ještě 150 m a jste v cíli. 
 
 
Klínovec 
Nejvyšší hora české strany Krušných hor láká každoročně k výletům stovky turistů. 
Vrcholku Klínovce dominuje televizní vysílač a zatím stále ještě zchátralá osmiboká 
rozhledna s přilehlým hotelem. Kromě výšlapu krásnou krajinou si na samém 
vrcholu můžete vychutnat úžasný výhled do české i německé krajiny. 
 
Kudy kam: Na Klínovec dojdete, nebo dojedete na kole z Božího Daru po červené 
turistické stezce. Můžete se ale také nechat vyvézt lanovkou z Jáchymova a udělat 
si o něco méně náročnou procházku směrem z kopce dolů. 
 
 
Ryžovna 
Ryžovna je jednou z typických krušnohorských obcí, která vznikla za účelem 
rýžování cínovce a těžby cínových rud. Později se tu dařilo především zemědělství 
a paličkování krajek. Stejně jako desítky bývalých sudetských obcí i Ryžovna téměř 
zanikla. Z původních několika stovek obyvatel jich tu dnes žije už jen hrstka. 
V Ryžovně můžete dále navštívit památné místo věnované kostelu sv. Václava, 
který už dnes připomíná jen jeho miniatura a mohyla s informační tabulí.  
 
Kudy kam: Ryžovna leží asi 6 km na západ od Božího Daru. Vydáte-li se naučnou 
stezkou Božídarské rašeliniště a pak se napojíte na naučnou stezku Blatenský 
příkop, Ryžovnu určitě neminete. 
 
 
Jáchymov 
První radonové lázně světového významu, s jedinečnou historií spojenou s ražbou 
jáchymovského tolaru, který dal název dnešnímu americkému dolaru. Jáchymov je 
také místem, kde manželé Curriovi objevili polonium a radium. Od Božího Daru je 
vzdálen 7 km. Čeká tu na vás mnoho zajímavých míst a památek.  
 
Kudy kam: Do Jáchymova se můžete z Božího Daru vydat po zelené nebo žluté 
turistické značce. Zelená vás vyvede u Královské mincovny, žlutá v lázeňské zóně 
Jáchymova. 
 
 
Kurort Oberwiesenthal 
Nejvýše položené německé lázeňské městečko nabízí turistům sportovní areály, 
muzeum, supermarkety a obchody, rozhlednu, řemeslnou dílnu a další zajímavosti 
a aktivity. 
 
 
 
 



Horské káry a Dětský svět NOVAKO Boží Dar 
Naleznete zde celou řadu atrakcí, které slouží ke sportování a různým 
pohybovým aktivitám. Mimo horské koloběžky a káry zde naleznete trampolíny, 
skákací  hrad, prolézačky, skluzavky a  mnoho dalšího včetně občerstvení.  
Ceník aktivit na www.novako-ski.cz. 
 
 
Když není pěkné počasí… 
 
Lázně Jáchymov 
Lázeňské město Jáchymov leží 8 km od Božího Daru. Za několik málo minut se 
sem dostanete autem, či autobusem. Čilí turisté mohou do Jáchymova dojít po 
zelené turistické značce a zpátky se svézt třeba 
sedačkovou lanovkou (cílová stanice Klínovec). 
 
Jáchymov se proslavil už v 16. století díky výrobě 
stříbrných tolarů, a pak znovu na přelomu 19. a 20. 
století s objevením radia (Ra) M. C. Sklodowskou. 
Dnes zde sídlí proslulé lázně, poskytující účinnou 
radonovou léčbu chronických bolestivých stavů a 
dalších obtíží.  
  
 
Lázeňské centrum Agricola Jáchymov - více než jen aquapark... 
Lázeňské centrum Agricola najdete v samém srdci 
lázeňské části Jáchymova. Kolem něj vede 
příjemná promenáda. Je obklopené krásnými 
parčíky, v nichž si dospělí mohou odpočinout a děti 
se vyřádit. Naproti si můžete u skalní stěny 
prohlédnout opravené důlní vozíky a nedaleko se 
nachází i lázeňské sportovní centrum s minigolfem 
či tenisovým kurtem. 
  
 
Aquacentrum Agricola Jáchymov - útulný aquapark 
Nový vodní svět v centru Agricola není nijak 
závratně veliký, i přesto má co nabídnout. Ideální 
odpolední (a vlastně i večerní) program tu najdou 
jak dospělí, tak děti. K dispozici jim jsou: 2 plavecké 
dráhy (25 m), relaxační část bazénu s masážními 
tryskami a chrliči. odpočinková zóna a letní terasa 
s lehátky, vířivka a tobogán.  
 
 
Celou řadu tipů na další výlety po okolí naleznete ZDE.  



Cykloturistika 
 
Většina cyklistických tras vede po Krušnohorské magistrále, který se vine 
celými Krušnými horami. V zimě je využívána běžkaři, v létě pěšími a cyklisty. Více 
než 400 km tratí poskytuje dostatečný výběr náročnosti terénu pro rekreační i 
profesionální cyklisty. Na kole můžete navštívit i sousední Německo a z hraničního 
přechodu se napojit na saské cyklostezky. 
 
 
Méňě náročné cyklistické okruhy (silniční a trekingová kola) 
 
Lukáš Bauer Tour 
Na Božím Daru začínající i končící 7,5 km dlouhý okruh nese jméno po stříbrném 
olympijském medailistovi z roku 2006, vítězi Světového poháru 2008 a držiteli 2 
bronzových medailí ze ZOH ve Vancouveru. Sportovní výsledky Lukáše Bauera 
jsou neodmyslitelně spjaty s Krušnými horami, kde Lukáš trénuje a žije se svou 
rodinou. 
 
Okruh Lukáše Bauera vede z Božího Daru cestou Na Vraky, zpět vede přes 
hraniční přechod Boží Dar/Oberwiesenthal. 
 
 
Jens Weissflog Tour 
Okruh dlouhý 24,5 km, nese jméno po německé olympijské legendě ve skoku na 
lyžích, jehož život je spojen se sousedním německým městem Kurort 
Oberwiesenthal. Jens tu za svého mládí chodil do školy a na místním skokanském 
můstku i trénoval. V současnosti vlastní v Oberwiesenthalu hotel. 
 
Okruh Jense Weissfloga vede z Božího Daru cestou Na Vraky, zpět vede přes 
hraniční přechod Boží Dar/Oberwiesenthal. 
 
 
 
Náročnější cyklistické okruhy (horská kola) 
 
Klínovecký okruh 
Jedná se o nejnáročnější z božídarských okruhů jak z hlediska profilu, tak z 
hlediska povrchu cest. Oba okruhy se mohou na začátku zjednodušit jízdou po 
souběžné silniční komunikaci. Okruh nevede přes vrchol Klínovce, lze však na něj 
odbočit - 1 km. 
 
Registrován KČT pod číslem 2005 
Délka základního okruhu: 24 km 
Délka zkráceného okruhu po "Pašerácké stezce": 18 km 
Označení okruhu: zeleně 
Obtížnost trasy: II. - IV. 
Doporučené vybavení: horské kolo, cyklistická přilba 



Zajímavosti zkráceného okruhu: 
Převážná část trasy vede ve vyšší nadmořské výšce než 1000 m.n.m., vede 
kolem celého Klínovce a přináší nejhezčí pohledy na Krušné hory. 
 
Čas odpovídající dobrému sportovnímu výkonu: 
Muži 1 hod. 15 min 
Ženy 1 hod. 25 min 
 
Klínovecký okruh lze prodloužit spojením s Popovským okruhem. Navazují na sebe 
2 km od Božího Daru "U klád". Délka Klínovecko-Popovského okruhu je celkem 52 
km a dokonale prověří zdatnost cyklisty. 
 
Možnosti občerstvení: 
U Pašeráka v Suché (11 km) 
Panorama v Jáchymově (16 km) 
Pension Lanti nad Jáchymovem (19 km) 
 
 
Popovský okruh 
Patří k náročnějším okruhům, a to jak z hlediska profilu, tak z hlediska podkladu. 
Nejtěžší úseky lze bez problémů zvládnout chůzí. 
 
Registrován KČT pod číslem 2005 
Délka základního okruhu: 31,5 km 
Okruh lze zkrátit na Mariánské, kde se může odbočit po asfaltové silnici přes 
Abertamskou křižovatku na Boží Dar. Délka zkráceného okruhu je 24 km. 
Označení okruhu: zeleně 
Obtížnost trasy: I.-IV. 
Doporučené vybavení: horské kolo 
Zajímavosti okruhu: 
Okruh nabízí mnoho krásných vyhlídek. V Popově doporučujeme vyjít na 400 m 
vzdálenou vyhlídku Popovský kříž. Při cestě také minete 500 let starou lípu s 
obvodem kmene 10 m. Okruh se částečně shoduje s Naučnou stezkou 
Jáchymovské peklo, vedoucí po bývalých šachtách. 
 
Popovský okruh navazuje na Klínovecký okruh "U klád" (značen zeleně) a na 
Centrální okruh za Špičákem(značen žlutě). 
 
Čas odpovídající již dobrému sportovnímu výkonu: 
 
Muži 1 hod. 27 minut 
Ženy 1 hod. 42 minut 
 
Možnosti občerstvení a ubytování: 
Mariánská (17 km) 
Eduard - středisko biatlonu (22 km) 
 
 



Centrální Plešivecký okruh 
Patří mezi méně náročné trasy. Obtížnější je jen výjezd na Plešivec a sjezd 
z něj (III. až IV.). 
 
Registrován KČT pod číslem 2007 
Délka základního okruhu: 33 km 
Délka zkráceného okruhu: 20 km 
Označení okruhu: žlutě 
Obtížnost trasy: I.-IV. 
Doporučené vybavení: I. - III. Doporučené vybavení: horské, zkrácený okruh lze 
absolvovat na trekingovém kole 
Zajímavosti okruhu: 
Okruh je veden kolem Národní přírodní rezervace s naučnou stezkou Božídarské 
rašeliniště při vjezdu na cestu na Špičák přejedete Blatenský příkop, pozoruhodné 
vodní dílo z roku 1540. Objedete také celý Božídarský Špičák (1115 m n.m.). Je to 
nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě. 
 
Okruh navazuje za Špičákem na Popovský okruh (značen zeleně) a jeden z 
perninských okruhů (2002), který je označen zelenými psaníčky - přichází od 
Mysliven, poté vede přes Plešivec do Perninku a Potůčků. 
 
Sportovní zajímavosti 
Na těchto okruzích se jezdí každoročně v květnu masový závod na horských kolech 
KAREL BIKE se startem a cílem na Božím Daru. 
 
Rekordní časy okruhů: 
 
20 km muži - 38 minut 07 sec.; ženy - 46 minut 14 sec. 
33 km muži - 59 minut 17 sec.; ženy - 1 hod. 24 min.  
 
Možnosti občerstvení a ubytování: 
U Karla - 10 km 
 
 
 
Klínovecké sjezdařské downhill trasy - velmi náročné 
Sedačková lanovka Jáchymov - Klínovec nabízí možnost vyvezení kol zdarma až 
na vrchol Krušných hor. K nástupní stanice lanovky v Jáchymově dojedete po 3 km 
od zdejšího kruhového objezdu ulicí K lanovce. 
 
Downhill Klínovec trasa č. 1 
Klínovec - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou - dolní stanice lanovky - parkoviště 
Označení okruhu: červeně 
Délka: 2,5 km 
Převýšení: 450 m 
Náročnost: extrémně vysoká 
Od roku 1996 se po této trase jezdí Mistrovství ČR a Český pohár ve sjezdu na 
horských kolech. 



 
 
Downhill bike Klínovec trasa č. 2 
Klínovec - po žluté turistické značce na Pašeráckou cestu - po ní až k 
lesnímu průseku a po průseku dolů na parkoviště. 
Délka: 4 km 
Převýšení: 450 m 
Náročnost: vysoká, určeno pro rozvoj technické zdatnosti sjezdu 
Od roku 1996 se po této trase jezdí Mistrovství ČR a Český pohár ve sjezdu na 
horských kolech. 
 
 
Downhill kola Klínovec trasa č. 3 
Z Klínovce po červené turistické značce nebo zelené cyklotrase na Neklid a Boží 
Dar. Z Božího Daru pokračujeme po žluté turistické značce nebo zelené cyklotrase 
přes lyžařský areál Jahodová louka ke spodní stanici vleku a podél potoka na 
parkoviště. 
Délka: 6 km 
Převýšení: 450 m 
Náročnost: středně těžká (III. - IV.) 
 
 
Downhill Krušné hory Klínovec trasa č. 4 
Klínovec - po silnici na Pašeráckou stezku, po ní na žlutou turistickou značku a dále 
na Suchou a do Dolního Žďáru. 
Délka: 15 km 
Převýšení: 800 m 
Náročnost: lehčí (I.-III, sjezd do Suché středně těžký) 
 
 
 
Trailpark Plešivec 
Pro cyklistické nadšence je však největším lákadlem trailpark, který začíná 
nedaleko apartmánu. Více informací na stánce provozovatele. 
 

 



 



Lyžařské areály Plešivec, Boží Dar a okolí 
 
Užijte si kvalitní sníh na několika desítkách kilometrů sjezdových tratí různé 
náročnosti. Využijte dalších služeb jako jsou půjčovny lyžařského vybavení, školy 
lyžování, občerstvení apod. 
 
 

Skiareál Plešivec 
Lyžařský areál je jeden z nejmladších a nejmodernější v republice, díky tomu je 
celý plně a profesionálně zasněžován a osvětlen. Nachází se zde 8 sjezdovek 
různých náročností. Veškeré sjezdovky jsou přehledné a dostatečné široké a každý 
lyžař má přehled o okolním dění. Přeprava po areálu je zajištěna třemi 
čtyřsedačkovými lanovkami, třemi vleky a čtyřmi pohyblivými pásy. Ceník a web 
kamery zde. 
 

 
 

 
Sjezdovka Boží Dar za Prahou 
Tato sjezdovka spadá pod lyžařský areál Boží Dar – Neklid. Přístup k ní je však 
narozdíl od zbytku sjezdovek Neklidu z Božího Daru za Hotelem Praha. Sjezdovka 
je vhodná pro rodiny s dětmi a začátečníky. 
 

 
Ski areál Novako 
Lyžařský areál Novako je ideální pro rodiny s dětmi a lyžařské začátečníky. Najdete 
tu dětské hřiště, půjčovnu lyžařského a snowboardového vybavení, občerstvení, 
lyžařskou školu i školičku (pro děti od 2 let) a snowtubingovou dráhu. Ski areál 
Novako najdete v centru Božího Daru. Zalyžovat si tu můžete i za tmy na večerním 
lyžování. 
 



 
Skiareál Klínovec 
Je to největší lyžařský areál české strany Krušných hor. Vybrat si tu můžete z 9 
různě obtížných sjezdovek. Své služby tu nabízí 2 lyžařské školy, 2 půjčovny 
sportovního vybavení, 2 servisy lyží a 9 občerstvení. Nechybí ani dětský skipark a 
snowpark pro milovníky snowboardů. 
 
 

Skiareál Boží Dar – Neklid 
Lyžařský areál Neklid najdete jen několik stovek metrů za obcí Boží Dar. K dispozici 
tu je 5 sjezdovek o délce 300–1000 metrů s různou obtížností. Nachází se tu také 
skvěle vybavený snowpark. Samozřejmostí je půjčovna sportovního vybavení, 
lyžařská a snowboardová škola občerstvení a toalety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyžařský areál Fichtelberg - Kurort Oberwiesenthal 
Je to největší lyžařské středisko ve východním Německu. Kromě sjezdovek a 
lyžařských stop tu najdete také skokanský můstek, snowpark a snowtubing. Podle 
obtížnosti si můžete vybrat celkem z 9 sjezdovek. K dispozici tu jsou různá 

občerstvení, půjčovny, lyžařské školy i školičky apod.



 



SNOWBOARDING 

 - SNOWPARKY KRUŠNÉ HORY 
 

Na Božím Daru ve skiareálu Neklid najdete první český snowpark, který si svou oblibu drží 
dodnes. Není však jedinou možností pro snowboardisty pobývající na Božím Daru a v jeho okolí. 
Další snowpark je o několik málo kilometrů dále na Klínovci, nebo v Kurort Oberwiesenthal. 

Snowpark Neklid 
Areál snowparku na Neklidu nabízí překážky a skoky pro začátečníky, pokročilé i profesionály. 
Pravidelně se tu konají závody Českého poháru a různé amatérské závody. Snowpark je v 
provozu denně od 9:00 do 16:00 hodin. Na Neklidu funguje hned několik škol snowboardingu a 1 
půjčovna. Síly můžete doplnit v místním rychlém občerstvení. 

Překážky a skoky 
table Studánka 14 + 8 m 
table Bejčák 12 + 5 m 
table Skok U Chaty 11 m 
table Big Ben 9 + 3 m 
nitro rail délka 7 m, výška 60 cm, dvojtrubka 
nitro bedna 1 délka 3 m, výška 60 cm 
nitro bedna 2 délka 4 m, výška 60 cm 
nitro kink bedna 4 + 5 m 
handrail rovný č.1 délka 6 m, výška 1,1 m - trojtrubka 
handrail rovný č.2 délka 11 m, výška 1,1 m - trojtrubka 
handrail rovný č.3 délka 6 m, výška 1,8 m - jednotrubka 
rainbow délka 10 m, výška 1,6 m, trojtrubka 

lámačka délka 4 + 5 m, dvojtrubka (s patentním kloubem) 

slide bedna délka 5 m, šířka 50 cm, výška 1,1 m 
slide box "C" délka 9 m, šířka 40 cm, výška 1 m. 
slide box "Z" délka 11 m, šířka 40 cm, výška 1 m 
plastová trubka č.1 délka 6 m, průměr 25 cm 
plastová trubka č.2 délka 3,1 m, průměr 30 cm 
slide box "Kicker" délka 10 m, šířka 40 cm, výška 2 m 
slide box - bedna pro začátky délka 5 m, šířka 40 cm, výška 0,5 m 
handrail - speed rail délka 8 m, výška 1 m, dvojtrubka 
nitro rail délka 4 m, výška 70 cm 

 

 

 



Snowpark Klínovec 
Snowpark na Klínovci je oblíbený především díky skvělým překážkám a 
skokům. Nabízí však mnohem více. Na Klínovci najdete jak půjčovnu 
sportovního vybavení, tak i školy snowboardingu, občerstvení a vše co k 
pořádnému ski areálu patří. Jezdit tu můžete denně o d 8:30 do 16:00 v závislosti na sněhových 
podmínkách. 

   

Překážky a skoky 
• Pyramida (v 5 m, š 2 m, d 3 m) 

• Table se skokem a lámanou bedýnkou (d skoku 4 m, d bedýnky 2 x 4 m) 

• Table se skoky a rádiusem ( d skoku 8 m, d skoku 12 m, v rádiusu 4 m) 

• Butter box (v 3 m, š 6 m, d 10 m) 

• Table se skokem (d skoku 6 m) 

• Table se skokem (d skoku 4 m) 

• Table se skokem (d skoku 5 m) 

• Table se skokem (d skoku 6 m) 

• A-rail box (d 15m (3 x 5 m) 

• Table s kmenem (dle sněhových možností) 

• Rainbow box (d 8 m) 

• Kink rail (dle sněhových možností) 

• Boardcrossová dráha (několik boulí, 6 klopenek, 3 skoky, 1 tunýlek se skokem) 

• Shapers + Chill zóna 

Snowpark Fichtelberg 
V západní části ski areálu Fichtelberg je umístěn menší snowpark s U-rampou. Náleží k němu 
modrá sjezdovka dlouhá 850 metrů. Můžete využít i nočního provozu areálu do 17:00 do 21:00. 
Ceny tu jsou příznivé (i pro Čechy). Své služby tu podobně jako v českých areálech nabízí 
půjčovny i lyžařské/snowboardové školy. 



 

Běžecké lyžování Plešivec a Boží Dar 
Plešivec, Abertamy a Boží Dar mají díky své horské poloze jednu nespornou 
výhodu, kterou vezmou za vděk především běžkaři. Je to brzký sníh. V okolí 
Plešivce a Božího Daru lze provozovat běh na lyžích v upravených stopách v době, 
v níž se jiné lyžařské areály na zimu teprve připravují. V této části Krušných hor se 
nabízí více jak 120 km různě náročných běžeckých tratí. 
 
 

Název Délka 

Boží Dar - Pernink (Jelení, Nové Hamry) KLM 15 km 

Za Špičákem - Hubertky - směr Fichtelberg ( D ) SM 6 km 

Okruh Boží Dar - okolo Špičáku - Boží Dar 10 km 

Špičácký okruh pro skating 6 km 

Okruh Karlův běh 20 km 

Okruh Božím Darem 4 km 

Okruh okolo Mysliven 7 km 

Boží Dar - Plešivec 11 km 

Boží Dar - Hubertky - směr Tellerhauser ( D ) 4 km 

Boží Dar - hranice - směr Fichtelberg (D) 2 km 

Boží Dar - hranice - směr Breitenbrunn ( D ) 6 km 

Okruhy Jahodovka 1-7 km 

Boží Dar - Klínovec 4 km 

 
Na německé straně Krušných hor u lázeňského městečka Oberwiesenthal máte k 
dispozici cca 75 km běžeckých okruhů, tras a turistických stezek. 
 
Na internetové adrese http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/ máte možnost zjistit 
aktuální stav upravenosti běžeckých tras na Božím Daru a okolí. 
 
 
 
Snowkiting Boží Dar 
Pokud si přejete vyzkoušet nějaký nový, 
nezvyklý sport a chůze na sněžnicích je pro vás 
slabé kafe, zkuste snowkiting. Krása tohoto 
sportu spočívá ve spojení snowboardingu a 
pouštění speciálního draka. Stačí ho jen dostat 
do vzduchu a nechat se táhnout po 
zasněžených pláních a kopcích. Začít můžete v 
každém věku. Na Božím Daru vás do základů 
snowkitingu zaškolí instruktoři místní Kite školy. 
 


