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ZADOV – novinky na úvod turnusů jarních prázdnin…  
10.2.2022 
Hlavní část zimní sezóny na Šumavě je v plném proudu a od pondělí 7.2. probíhá i první turnus jarních 
prázdnin. Samozřejmě je to znát i na návštěvnosti lyžařských areálů Zadov a Nové Hutě. Kapacity 
ubytování jsou vyprodané, a i na sjezdovkách a v běžeckých stopách je znát, že probíhá jeden 
z nejsilnějších týdnů zimní sezóny. 
Díky sněžení, které v minulých dvou týdnech do Čech přišlo tak se podmínky pro lyžování a zimní 
sporty vylepšily a v tuto chvíli jsou podmínky téměř ideální. Na svazích areálu Kobyla leží od 50 do 90 
cm sněhu a přírodního sněhu je v okolí Zadova a Churáňova kolem 50 cm. 

Od čtvrtka 10.2. navíc přišlo rozvolnění pro návštěvníky lyžařských areálů v podobě té, že byla 
zrušena povinnost provozovatelů kontrolovat a ověřovat certifikáty COVID (očkování, prodělaná 
nemoc, testy…) a tím je dána možnost lyžování a pohybu na zdravém vzduchu i pro neočkované…  

V pátek 4.2. začala na Zadově platit TOP sezóna, tj. lehce zvýšené ceny po dobu hlavních týdnů 
jarních prázdnin (do 13.3.). 
„ Je to bohužel naše reakce, zejména na obrovský nárůst cen energií, které konkrétně pro Ski areál 
Zadov znamenají již konkrétně za měsíc leden nárůst oproti „normálnímu“ lednu 2020 o více než 
200% !  Dobrou zprávou pro naše návštěvníky ale je, že byla prodloužena platnost u 5-6 denních 
jízdenek i o VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ… podrobnosti o které jízdenky se přesně jedná najdou naši 
návštěvníci na www.lazadov.cz“ řekl nám po prvních dnech TOP sezóny ředitel LA Zadov Luděk Sáska 
a pokračoval i další novinkou TOP sezóny „Ke změně dochází i v provozu místního Skibusu, který nám 
dopravuje lyžaře po areálu Zadov-Churáňov a se kterým jsme měli v posledních dnech trochu 
problémy. Dle nového jízdního řádu, již zveřejněného na www.lazadov.cz, se hlavní důraz a 
zvětšená koncentrace jízd skibusu směřuje zejména na úsek Zadova – parkoviště Kobyla-parkoviště 
Puchr, kde docházelo k největším problémům… Ruší se většina jízd směr Nové Hutě kromě ranních a 
pozdních odpoledních, minimálně do doby, dokud bude lyžařský areál Nové Hutě v provozu. 
Doufejme, že i toto opatření a naše rychlá reakce přispěje ke zklidnění dopravní situace ve špičkách 
na Zadově, zejména v oblasti areálu Kobyla.“   

Doufejme, že všechny novinky přispějí ke klidnému průběhu dalších turnusů jarních prázdnin a 
k tomu abychom si společně pobyt na horách opravdu užili. 

Lyžařský areál Zadov bude po celou dobu zimní sezóny v provozu denně a to včetně večerního 

lyžování! 

„Provoz zahajujeme denně v 8:30 a ten denní končí v 16 hodin, večerní lyžování je potom v provozu 

denně mimo pondělí od 18 do 21 hodin. V provozu budou denně samozřejmě i veškeré další služby, 

které areál nabízí – půjčovny, lyžařské a snowboardové školy, občerstvení. Rozhledna na 

skokanském můstku je také otevřena pro návštěvníky denně.“ doplnil Luděk Sáska. 

„Doufejme, že celá zimní sezóna proběhne tak dobře a bez komplikací jako dosud a, že v únoru 

přijde i na Zadov a Nové Hutě to krásné slunečné zimní počasí a nastane zde … TA PRAVÁ 

ŠUMAVSKÁ POHODA…“ dokončil hodnocení začátku TOP sezóny Luděk Sáska. 

 

http://www.lazadov.cz/


 

 



 


