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České skiareály mají za sebou dobrý víkend, před sebou ještě 

nadějnější vyhlídky 
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PRAHA Velmi dobrou návštěvnost zaznamenaly o víkendu lyžařské areály v Česku. Sněhu 

je na horách stále dost, provozovatelé mohou díky nízkým teplotám pustit i sněžná děla. 

Návštěvnosti pomáhají také jarní prázdniny v různých regionech země. Na začátku týdne 

navíc čeká severní a západní Čechy silné sněžení, které se později přesune nad Moravu a 

Slezsko.  

Hlavní střediska východních Krkonoš a Orlických hor o tomto víkendu zaplnily tisíce lyžařů. 

Podmínky byly jedny z nejlepších v sezoně. Hory teď čekají výrazný nápor, protože v 

nadcházejících dvou týdnech mají jarní prázdniny školáci z Prahy a Brna. Také sousední 

Jizerské hory hlásí výborné podmínky, návštěvnost prý byla někde nejlepší za sezonu. Velká 

střediska budou v provozu nejspíše až do Velikonoc. 

Na své si v Krkonoších i Jizerských horách přijdou také běžkaři, bez problémů je sjízdná 

většina Jizerské magistrály. Běžkovat se dá ale třeba i na západě Čech. V Karlovarském 

kraji se po delší době podařilo strojově upravit také některé trasy. Bučinská cesta z Jelení ve 

směru na Pernink a Schuppenberská cesta nad Perninkem se dají využít jak na bruslení, tak 

z části i na klasiku. V pátek ráno byly upraveny také tratě v areálu Eduard. 

Tisíce lyžařů využily dobrých podmínek také na šumavských svazích. V Zadově leží v 

průměru 40 centimetrů převážně technického sněhu, na Lipně je to 20 až 50 centimetrů, na 

Špičáku 20 centimetrů. V provozu byly ale i menší areály v Nové Bystřici, na Kozí Pláni, na 

Kvildě, v Horní Vltavici nebo na Kubově Huti. Na Vysočině panovaly nejlepší podmínky 

zřejmě na sjezdovce Šacberk u Jihlavy, kde leží kolem 80 centimetrů technického sněhu. V 

kraji stále zůstává otevřených pět středisek. 

 

Na Zlínsku se bojí oblevy s deštěm 

Zejména lyžaři z jižní Moravy se o víkendu zasloužili o poměrně velkou návštěvnost v 

Jeseníkách, tamní vlekaři každoročně spoléhají na brněnské jarní prázdniny. Plno bylo na 

svazích hlavně v sobotu. Běžkaři pak mají k dispozici upravenou trasu směrem na 

Červenohorské sedlo, v nižších polohách jsou podmínky horší.  

Také do Beskyd přijelo hodně lidí zejména v sobotu, kdy ještě mrzlo. Lyžařská střediska jsou 

většinou dál v provozu, ale hlavně v nižších polohách už jen omezeně.  



 

 

 

7 

 

Ve Zlínském kraji už většina níže položených 

areálů kvůli oteplení sezonu ukončila, výjimkou 

je tradičně Stupava. Střediska ve vyšších 

polohách si ale víkend pochvalují, sněhu je na 

sjezdovkách stále dost. Provozovatelé ale nyní 

s napětím očekávají, zda v příštích dnech přijde 

obleva s deštěm. 
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