
 
Tisková zpráva 17. 3. 2016 
 
Zima na českých horách ještě nekončí a lyžování je levnější 
 
Poměrně chladný březen s občasným sněžením zatím udržuje na našich horách velmi 
dobré lyžařské podmínky. I když v nížinách a ve městech to vypadá na blížící se jaro a po 
sněhu není ani památky, bude o tomto víkendu v provozu 86 z celkem 105 sledovaných 
lyžařských areálů, přičemž v průměru je k dispozici více než dvě třetiny sjezdových tratí. 
 
V drtivé většině z areálů (71 středisek) je sněhová vrstva větší než 40 cm, a to spolu s 
poměrně příznivou předpovědí počasí znamená, že lyžaři se mohou těšit na prodlouženou 
sezónu. 
Téměř 50 skiareálů má v provozu více než dva kilometry sjezdovek, přičemž 20 z nich 
dokonce přes čtyři kilometry tratí. 
 
„Díky investicím do zasněžovacích systémů se lyžařské podmínky na našich horách daří 
udržet i přes nepříznivý klimatický průběh zimy,“ říká Libor Knot z Asociace horských 
středisek ČR. 
 
O aktuálních podmínkách v jednotlivých střediscích je možné se přesvědčit přímo na portálu 
www.holidayinfo.cz, kde jsou informace obnovovány každé ráno a kde je možné zjistit 
podmínky i pomocí online webových kamer. 
 
„Přes týden je na sjezdovkách zcela volno, o víkendech jsou zase pro návštěvníky připraveny 
nejrůznější doplňkové a zábavní akce. Ve většině středisek se navíc dá pořídit již levnější 
skipas s jarní slevou,“ zve lyžaře k návštěvě hor Knot. 
 
Navštívit některé z lyžařských středisek budete moci i o Velikonocích, protože sezóna na 
českých horách ještě zdaleka není u konce!  
 
 
Další informace: 
Libor Knot, ředitel AHS 
libor.knot@ahscr.cz 
Tel.: 603157817 
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Žebříček středisek s největším počtem kilometrů otevřených sjezdovek (17.3.2016): 
 

Skiareál otevřeno km sjezdovek 

SkiResort Černá hora-Pec 27 

Špindlerův Mlýn 23,1 

Klínovec 13,1 

Kouty nad Desnou 10 

Rokytnice nad Jizerou 9,7 

Dolní Morava 9,3 

Tanvaldský Špičák 8,2 

Lipno 7,2 

Plešivec-Abertamy 7,2 

Ramzová 7,1 

Harrachov 6,1 

Žel. Ruda - Špičák 6,1 

Herlíkovice - Bubákov 6 

 


