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Podmínky pro lyžování na českých horách se rychle vylepšují  
 
Výrazné ochlazení, které přišlo před koncem roku, umožnilo provozovatelům lyžařských 
areálů konečně spustit naplno sněžná děla. „Díky investicím do moderních zasněžovacích 
systémů se lyžařské podmínky na našich horách zlepšují hodně rychle a v některých 
střediscích je lyžování už velmi dobré,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek ČR.  
 
Mnoho lyžařských středisek po zkušenostech z posledních zim investovalo velké částky do 
systémů pro umělé zasněžování. Nejenže se zvýšilo celkové pokrytí sjezdových tratí sněžnými 
děly, ale v mnoha případech byly modernizovány i již existující systémy a to s cílem 
maximálně zvýšit kapacitu výroby umělého sněhu. Nyní se tyto investice výrazně vyplácejí, 
protože moderním zasněžovacím systémům stačí jen několik dnů, aby byly sjezdovky 
výborně připraveny. 
 
Zatímco o Vánocích bylo otevřeno jen asi 10 procent českých skiareálů, během 
nadcházejícího víkendu to bude už 77 procent! Z celkového počtu 105 lyžařských středisek 
sledovaných na portálu holidayinfo.cz jsou nyní v provozu více než dvě třetiny z nich – 
celkem 81. Některé skiareály sice v tuto chvíli nejedou na svou plnou kapacitu, ale u většiny 
z nich je v provozu více než polovina sjezdových tratí. Předpověď na další dny je slibná a další 
kilometry otevřených sjezdovek budou rychle přibývat. Jen za poslední dva dny se u nás 
otevřelo 50 km nových sjezdovek. 
 
„Víkend bude pro lyžování ideální. Vzhledem ke každoročnímu krátkodobému poklesu 
návštěvnosti po svátcích by měly být sjezdovky relativně volné. Navštívit některé z lyžařských 
středisek a využít už velmi slušných podmínek se vyplatí,“ zve lyžaře k návštěvě hor Knot.  
 
 
Další informace: 
Libor Knot, ředitel AHS 
libor.knot@ahscr.cz 
Tel.: 603157817 
 
 

Žebříček středisek s největším počtem kilometrů otevřených sjezdovek (7.1.2016): 
 

Skiareál otevřeno km sjezdovek 

Skiareál Špindlerův Mlýn 13,2 

SkiResort Černá hora - Pec 11,8 

Dolní Morava 4,3 

Lipno 4,1 
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Karlov pod Pradědem 3,8 

Kouty nad Desnou 3,7 

Bílá 3,4 

Žel. Ruda - Špičák 3,3 

Říčky v O.h. 3,2 

Klínovec 3,2 

Červená Voda 2,9 

Vítkovice 2,8 

Ramzová 2,7 

Kohútka 2,7 

Tanvaldský Špičák 2,3 

Herlíkovice - Bubákov 2,3 

Harrachov 2,2 

Benecko 2,1 

Severák - Hrabětice 2 

 


