
Lyžování na Slovensku                           

Úchvatné horské štíty, doliny zapadlé sněhem, fantastický prašan a vynikající služby 
lyžařských středisek, to je lyžařský ráj na Slovensku. Oblíbeným místem lyžařského ráje je ve 
Vysokých Tatrách Smokovec, Tatranská Lomnica nebo Štrbské Pleso, které splňují i ty 
nejnáročnější podmínky kvalitní zimní dovolené. Rodinné středisko je také klidnější Ždiar  s 
mnoha dětskými vleky. Nejznámějším lyžařským střediskem Slovenska je ale Chopok - 
Jasná v Nízkých Tatrách. V minulých letech  došlo k propojení areálů Chopok-sever a 
Chopok-juh a vzniklo tak lyžařské středisko evropských parametrů s masivními investicemi 
právě do lyžařské vybavenosti. Pro turisty jsou aktuální i další zimní střediska - Velká Rača, 
Ružomberok, Vrátna dolina, Krompachy a mnoho dalších. 

Lyžařská střediska na Slovensku 

 

Více než 1 000 lyžařských vleků a 300 lanovek nejmodernějšího typu, kvalitně upravené 
sjezdové i běžecké dráhy. Vysoko položené sjezdovky v Tatranské Lomnici v nadmořské 
výšce až 2 000 metrů, malebné a romantické údolí Malé i Velké Fatry, Snow Park na 
Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách, Jasná a Donovaly v Nízkých Tatrách, to jsou některé z 
mnoha lyžařských středisek, které dělají ze Slovenska lyžařskou velmoc. 

 

• Nejvýše si zalyžujete v Tatranské Lomnici – až ve 2200 metrech. Sjezdovku tak 
vysoko v ČR nemáme. 

• Nejkratší dobu byste teoreticky měli na vleku čekat ve středisku Jasná v Nízkých 
Tatrách – má největší přepravní kapacitu – 15 000 lidí za hodinu. 

• Nejrychleji se ze severní Moravy dostanete do středisek: Oščadnica a Vrátna, z jižní 
pak Veľká Javorina a Pezinská Baba. 

1) Veľká Rača – Oščadnica  ((Javorníky) 

Lyžařské středisko Snow Paradise Velká Rača se nachází uprostřed krásné přírody v 
kysuckých Beskydech. Má tři lokality: Dedovka, Marguška a Lalíky. 
 



Sjezdovky v délce 14 km, s různými stupňi obtížnosti, jsou vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak 
i pro začátečníky a zkušené lyžaře. Je zde možnost večerního lyžování a dále pak jsou k 
dispozici návštěvníkům upravené běžecké tratě. 

 
4) Vrátná  (Malá Fatra  ) 

Vrátna je považována za nejkrásnější a nejatraktivnější dolinu Malé Fatry. Nachází se asi 3km 
od Terchovej a na území zhruba 36 km2 soustřeďuje velké množství přírodních krás a 
zajímavostí. Impozantní vstup do doliny vytváří skalní útvar zvaný Tiesňany s početnými 
vodopády. V dolině se nachází nejvýznamnější středisko cestovního ruchu v této oblasti s 
lyžařským areálem, který nabízí vynikající podmínky zejména pro sjezdové lyžování a 
snowboarding, ale také pro běžecké lyžování. Lyžařská sezóna ve Vrátnej trvá kolem 150 dní. 
Zdejší lyžařské svahy uspokojí i nejnáročnější lyžaře nejen díky dokonalé úpravě terénů a 
umělému dosněžování, ale také díky široké nabídce služeb včetně večerního lyžování. 

6) Donovaly (Nízké Tatry ) 

Donovaly se řadí mezi nejvýše položené a trvale osídlené oblasti Slovenska. Patří k 
nejznámějším a nejoblíbenějším střediskům zimních sportů a rekreace zejména díky své 
poloze na rozhraní Nízkých Tater a Velké Fatry, nadmořské výšce (kolem 1000m) a 
příznivému klimatu, kterým vděčí za mimořádně příznivé podmínky pro lyžování. Zdejší 
velmi kvalitně upravované lyžařské terény uspokojí všechny kategorie lyžařů od začátečníků 
až po vyznavače adrenalinových svahů a večerního lyžování, ale připravena je řada jiných 
příležitostí, jak strávit příjemné chvíle v kouzelném prostředí tohoto střediska, ať už je to 
běžecké lyžování, turistika, cykloturistika, sáňkování, jízda na skibobech nebo na saních 
tažených koňským nebo psím spřežením, paragliding, let balonem, bruslení nebo návštěva 
některé z okolních atraktivit, jako je například známá naučná stezka do Šachtičky, řada 
různých turistických cest do Nízkých Tater a do Veľkej Fatry nebo výlety do vzdálenějšího 
okolí, například do Kaliště, Starých hor a do Španiej Doliny. 

8) Jasná – Chopok sever (Nízké Tatry ) 

Středisko Jasná – Chopok sever se nachází v Demanovské Dolině na severních svazích 
Nízkých Tater a jeho dominantou je Chopok (2024 m n.m.). V Jasné se konají soutěže 
mezinárodního významu, například světový a evropský pohár FIS, mistrovství světa a Evropy 
ve sjezdovém lyžování juniorů nebo Světová zimní univerziáda. Jasná disponuje kvalitně 
upravovanými sjezdovkami převážně vyšší náročnosti, U-rampou pro vyznavače 
snowboardingu (u spodní stanice lanové dráhy Jasná – Luková), vynikajícími běžeckými 
tratěmi, množstvím horských dopravních zařízení, možnostmi večerního lyžování při umělém 
osvětlení (sjezdovka Biela Púť), lyžařskými školami doplněnými o širokou paletu služeb 
dalších sportovních zařízení, které mohou hosté při svém pobytu využít (např. paragliding, 
horská turistika, cykloturistika apod.). 

Kromě unikátních přírodních útvarů, jako jsou Demanovská ľadová jaskyňa a Jaskyňa 
Slobody nebo Vrbické Pleso stojí za návštěvu také kulturní památky a místa s bohatými 
folklorními tradicemi. 

7) Tále – Chopok jih( Nízké Tatry) 



Střesisko je vhodné  pro nenáročné lyžaře a začátečníky. K dispozici jsou 2 vleky (500, 850 
m) a dva dětské vleky (100, 200m). Nabízí se i večerní lyžování. K dispozici jsou i pravidelně 
udržované běžecké tratě, možnost sáňkování a zimní turistiky např. po Partizánské cestě. K 
dispozici je lyžařská školka, půjčovna, ski servis. 

9) Čertovica (Nízké Tatry) 

Čertovica je idelálním místem nejen na lyžování, ale také na snowboard. Je též výchozím 
bodem lyžařským túr a skialpinismu. Kvalita a dostatek sněhu umožňuje lyžovat od prosince 
do dubna. 

10) Zverovka – Spálená (Roháče) 

Středisko je ve velké míře navštěvované polskými turisty, poskytuje pro lyžování všechny 
druhy sjezdovek. Ve středisku je dostatek stravovacích možností, ski servis, půjčovna lyží a 
snowboardů. Možnost parkování. Muzeum Oravskej dědiny, blízkost termálních koupališť - 
Oravice, Bešeňová, Aquapark Tatralandia. 

12) Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) 

Tatranská Lomnica leží přímo pod svahy Lomnického štítu (2632 m n.m.), se kterým ji 
spojuje kabinová lanovka a patří k nejoblíbenějším střediskům zimních sportů a rekreace ve 
Vysokých Tatrách. Je typickým turistickým střediskem, které kromě ubytovacích a 
stravovacích služeb na vysoké úrovni, nabízí také řadu kulturních a zábavních zařízení, 
obchodů, fitness-center, bazénů a dalších služeb. Je sídlem Správy Tatranského národního 
parku. 
Lyžařský areál Skalnaté Pleso (900 – 2200 m n.m.) nabízí nejlepší a nejvýše položené terény 
pro sjezdové lyžování ve Vysokých Tatrách a může se pochlubit nejdelší a nejprudší 
sjezdovkou na Slovensku, jejíž kvality ocení především zdatní lyžaři. Na své si však v tomto 
areálu přijdou i méně nároční lyžaři, začátečníci a děti a vhodné terény tu najdou i 
snowboardisté. 
Velmi oblíbený je také lyžařský areál Jamy (960 m n.m.) se středně obtížnou, kvalitně 
upravovanou, uměle zasněžovanou sjezdovkou a nočním osvětlením. Ve středisku je také k 
dispozici 15km běžeckých tratí.  

Nejlepší podmínky pro lyžování jsou v jarních měsících a trvají až do 15. května. 
V Tatranské Lomnici se lze věnovat také dalším sportům, jako jsou například turistika, 
cykloturistika, horolezectví, jízda na koních, na skibobech, na saních tažených koňmi, 
bruslení nebo curling či využít nabídky místních sportovních zařízení (krytý plavecký bazén, 
fitness, sauna) nebo navštívit kino, muzeum. 

13) Smokovce (Vysoké Tatry) 

Horská střediska Starý, Nový, Horní a Dolní Smokovce (800 – 1400 m n.m.), nad nimiž se 
vypíná Slavkovský štít (2452m n.m.) jsou vyhledávaná pro široké možnosti sportovního a 
společenského vyžití i jako klimatické lázně. Nejlepší podmínky pro lyžování, snowboarding 
a další zimní sporty skýtá lyžařské středisko Hrebienok, kde je k dispozici i sáňkařská a 
bobová dráha. Horní stanice pozemní lanové dráhy ze Starého Smokovce na Hrebienok je 
východiskem turistických tras do nejnavštěvovanějších tatranských dolin. Přímo v centru 
osady Smokovce se nachází lyžařské středisko Jakubkova lúka s nepříliš náročným, uměle 



zasněžovaným svahem. Návštěvníci tohoto střediska zimních sportů se kromě lyžování 
mohou věnovat také horolezectví v doprovodu horského vůdce, bruslení na přírodním kluzišti, 
sáňkování nebo jízdě na saních se spřežením či navštívit zdejší muzeum. Dolní Smokovec je 
známý také jako středisko léčby onemocnění horních cest dýchacích dětí. 

14) Plejsy (Slovenský Ráj) 

Plejsy - devětkrát hostitel Evropského poháru v lyžování s homologovanými tratěmi pro 
slalom, obří slalom a super G. Umělé zasněžování celého areálu zabezpečuje dobré podmínky 
pro lyžování až do jarních měsíců. Celkem deset tratí, z toho třetinu sjezdovek využívají děti a 
začátečníci, druhá třetina je středně náročná a tři těžké sjezdovky v celkové délce 4,8 km 
uspokojí i ty nejnáročnější. 

15) Veľká Javorina (Bílé Karpaty) 

Lyžařský areál na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat v nadmořské výšce 970 metrů je na 
hranici států  Česka a  Slovenska . V areálu jsou čtyři vleky. Areál je odkázaný výhradně na 
přírodní sníh a nenabízí ani večerní lyžování. Pro dobré lyžování vám musí vyjít na Javořině 
počasí. 

16) Pezinská Baba (Bílé Karpaty) 

Lyžařské středisko Penzinská Baba je nejvýznamnější středisko sportů v Malých Karpatech v 
nadmořské výšce 527 m.n.m. Ve středisku je k dispozici sedm vleků s celkovou kapacitou 
4090 osob za hodinu a lyžařské tratě v celkové délce 2910 metrů. Jsou vybaveny technickým 
zasněžováním a umělým osvětlením. 

17) Snowland Valča (Malá Fatra) 

Ve středisku naleznete dostatek parkovacích míst a to zdarma. Na své si zde příjdou zejména 
zastánci náročnějších tratí. Určitě každého lyžaře potěší minimální čekací doby na vlecích a 
lanovce. 

 

Meander Skipark Oravice (Roháče) 

Ve středisku naleznete unikátní spojení lyžování s relaxem v geotermální vodě. Překrásná 
panoramata, rychlá sedačková lanovka a vleky, služby na nejvyšší úrovni, milá a 
profesionální obsluha. 

Oravská Lesná ( Roháče) 

Lyžařský areál Oravská Lesná leží Oravských Beskydách kousek z Roháčů na polsko – 
slovenském pomezí leží v nejstudenější údolí na Slovensku vždy se zaručenou sněhovou 
pokrývkou.  Je zde 7 sjezdovek. Podmínky jsou tady ideální pro rodinnou dovolenou. 
Vezměte své děti například na saně tažené koníkem s cinkajícími rolničkami. 

Liptovská Teplička (Nízké Tatry) 



Najdete zde až 3,5 kilometrů sjezdových tratí, s přírodním i umělým sněhem.  
Profesionální zasněžovací systém, bufet přímo u střediska, dětský koutek, lyžařskou školu.  
Mimo sjezdových tratí můžete využít i upravované tratě pro běžkaře. 

Levoča (Slovenský ráj) 

Středisko se nachází v Levočských vrších, šest kilometrů severně od Levoče, v nádherné 
přírodní scenérii v městské části Levočská Dolina. K dispozici jsou čtyři lyžařské vleky, 
uměle zasněžovány. Jsou vhodné pro náročné i méně zdatné lyžaře. 

 

Zimní dovolená na Slovensku je proslulá i sloganem " Z lyží rovnou do bazénu" díky 
termálním pramenům, které byly objeveny právě nedaleko lyžařských středisek. V 
Liptovském Mikuláši vyrostl nový areál Tatralandia, který poskytuje komfortní ubytování, 6 
bazénů s termální vodou, saunové centrum i wellness středisko. Kompletní vybavení k 
lyžování či snowbordingu si můžete půjčit na místě. Doporučujeme navštívit další místa s 
termální vodou - Bešeňová, Aqua City Poprad, Oravice, Veľký Meder, Podhájska, Patince, 
Dunajská Streda atd.  

Oblíbenými pro zimní dovolenou na Slovensku jsou také slovenské lázně. Na dlouholetou 
tradici také Nový Smokovec, jehož koupele, ve kterých si po náročném dni na svahu můžete 
příjemně odpočinout, patří k nejstarším v Evropě. Koho v zimě nelákají jen hory, sníh a lyže, 
jistě rád navštíví typická lázeňská města jako Piešťany, Rajecké Teplice, Dudince, Lúčky, 
Smrdáky, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy nebo Trenčianské Teplice, kde můžete 
načerpat nové síly při Vaší zimní dovolené na Slovensku. 

 

www.touria.cz 

dovolena@touria.cz 
 

Tel. : +420 775 349 869 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

    
    

    

  
 
 

  

 

  

 

   

 


