
 
 
 
 

 
Podmínky pro lyžování jsou letos stabilní. Na jarní prázdniny mají horská 

střediska ještě dostatek kapacit. 
 

17. únor, 2022 
Sněhová pokrývka na českých horách přináší výborné podmínky pro lyžování, a i další předpovědi 
jsou příznivé.  Zájemci si i díky rozvolnění pandemických opatření mohou své oblíbené zimní sporty 
užívat bez větších omezení. Horská střediska navíc stále hlásí dostatek ubytovacích kapacit v období 
jarních prázdnin.   
 
I přes teplé počasí v nížinách je na českých horách dostatek sněhu a skiareály tak nabízejí příznivé 
podmínky pro lyžování. Na pěti stovkách kilometrů upravených sjezdovek leží v průměru půl metru 
sněhu, a to v kombinaci technického a přírodního. Někde sněhová pokrývka dosahuje výšky až jednoho 
a půl metru. Nejinak tomu bude i v příštích dnech, podle předpovědi počasí nemá dojít k významnější 
změně. „Sněhové podmínky pro tuto sezónu jsou stabilní prakticky ve všech horských střediscích. Díky 
tomu si milovníci zimních sportů můžou užívat upravených sjezdovek i běžeckých tras,“ říká prezidentka 
Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová.  
 
Veškeré aktuální informace o lyžařských areálech se objevují na webu holidayinfo.cz, kde zájemci 
najdou nejširší zpravodajství o stavu sněhu a počasí včetně kamerových přenosů přímo ze skiareálů, o 
aktuálních akcích apod.   
 
Díky uvolnění covidových opatření můžou skiareály navštívit všichni bez omezení. Již odpadá podmínka 
prokázání se dokladem o bezinfekčnosti při nákupu skipasu nebo při využívání dalších služeb. 
„Návštěvníkům ale dále doporučujeme nákup skipasů nebo rezervaci vybavení zajistit předem online, 
případně na místě využít bezkontaktních pokladen. Předchází tím nejen shlukování osob, ale také je 
odbavení rychlejší a tento způsob nákupu je téměř vždy i levnější“ dodává ředitel AHS Libor Knot.  
 
Zájemci o pobyty na českých horách v průběhu jarních prázdnin se nemusí obávat nedostatku 
ubytovacích kapacit. Stále je možné sehnat ubytování i pro nadcházející dny či týdny, zařízení v 
průměru uvádí 20 až 30% volné kapacity. Na druhou stranu, část návštěvníků vyčkávala na rozvolnění 
aktuálních podmínek pro lyžování a tento týden se i uvolnila pravidla pro příjezd zahraničních turistů, 
takže tlak na ubytovací kapacity vzroste.  „Lidé během pandemie změnili své návyky a stejně jako v letní 
sezóně, vyčkávali s rezervacemi na poslední chvíli. Tento přístup bych ale v případě ubytování na jarní 
prázdniny nezvolil a s rezervací doporučuji již neotálet“ doplňuje Libor Knot.  
 
Lyžařské školy již také fungují bez omezení. Určitým limitem je jen dlouhodobý pokles počtu 
instruktorů, který je způsoben nejen pandemií, která obecně přesunula zaměstnance z postiženého 
sektoru cestovního ruchu, ale také ochotou snášet snížený komfort při sezónní práci na horách. 
Kapacita škol je nejvytíženější převážně během víkendů, kdy horská střediska nejsou schopná pokrýt 
celou poptávku. Naopak během všedních dnů je zájem výrazně nižší. Aby zájemci měli jistotu, že se do 
vybraného kurzu dostanou, je důležité objednat se na něj předem.  
 
Horská střediska během příprav na letošní zimní sezónu investovala téměř 1 miliardu korun, a to 
převážně do zvýšení bezpečnosti kvality a komfortu služeb, kam putovalo nejvíce prostředků. Jednalo 

https://www.holidayinfo.cz/


se zejména o modernizace přepravních zařízení a sjezdovek, nové večerní lyžování, skicrossové tratě a 
on-line řešení nákupů skipasů či rezervace zapůjčení vybavení.  

 
 
Další informace:  
Libor Knot, ředitel AHS  
libor.knot@ahscr.cz    
Tel.: 603 157 817  
  

   
Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) vznikla v říjnu 2013. Asociace sdružuje nejen provozovatele lanovek, ale 
také zástupce téměř 20 horských měst a obcí, dodavatele horských technologií a zařízení, a další organizace 
působící na horách. Svojí činností se podílí na udržení základní infrastruktury horských, často pohraničních 
obcí. Zaměřuje se na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy, pomáhá při propagaci horských regionů 
a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování 
horských regionů a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí. AHS ČR sdružuje horská 
střediska, která představují v ukazateli tržeb více než dvě třetiny českého trhu. Spolupracovat chceme se všemi, 
kteří mají zájem na rozvoji českých hor.   
  
Seznam členů Asociace horských středisek ČR, z.s. je k dispozici zde.  
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