
Koncept hier s tromi centrami 

   Pekinský koncept ZOH 2022 pochopiteľne rátal s využitím viacerých športovísk, postavených k OH 

2008. Rovinatá metropola sa však nezaobíde bez horských stredísk Čang Ťia-kchou – Čchung-li 

v provincii Che-pej (220 km od centra Pekingu, 183 km od tamojšej olympijskej dediny) a Jen-čching (90 

km od centra). ZOH 2022 tak majú tri samostatné centrá s vlastnými dedinami. 

   Dve horské strediská prepája s metropolou supervlak s rýchlosťou až 350 km/h, ktorého prevádzku 

spustili v januári 2020. Zo železničnej stanice Peking – sever do stanice Tchaj-C´-čcheng v blízkosti Čang 

Ťia-kchou sa teraz dá dostať za 47 minút! Dve horské strediská však vzhľadom na hornatý terén 

železnicou navzájom prepojené nie sú. Preprava autobusmi v horskom teréne potvrdá podstatne dlhšie. 

   Stručne predstavujeme súťažné športoviská v troch centrách hier. Vzhľadom na protipandemické 

obmedzenia neuvádzame ich divácku kapacitu, pretože prakticky s určitosťou sa nenaplní. V zátvorke 

uvádzame názvy jednotlivých zón v angličtine. Aj názvy väčšiny športovísk sú vedené v angličtine. 

   Čína má v športoch na snehu a v ľadovom tobogane veľmi krátku športovú tradíciu, preto boli horské 

strediská s jedinou výnimkou vybudované ako úplne nové. 

 

ZÓNA PEKING (BEIJING) 

Päť športovísk slúžilo už počas OH 2008, prešli len renováciou. 

Národný štadión bude rovnako ako v prípade OH 2008 dejiskom otváracieho aj záverečného 

ceremoniálu hier. 

Národné centrum plaveckých športov bude dejiskom turnajov v curlingu, preto sa jeho pôvodná 

prezývka Vodná kocka dočasne zmenila na Ľadovú kocku. 

National Indoor Stadium bude hlavným dejiskom hokejového turnaja mužov. 

Wukesong Sports Centre bude druhým hokejovým stánkom hier. 

V Capital Indoor Stadium sa bude súťažiť v krasokorčuľovaní a v šortreku. 

Ďalšie dve pekinské športoviská boli vybudované ako úplne nové. 

National Speed Skating Oval je impozantný rýchlokorčuliarsky štadión, najväčšie ľadové športovisko 
v Ázii, k tomu najmodernejšie. 

Areál Big Air Shougang v pekinskej časti Šou-kang vybudovali na súťaže v disciplíne big air 
akrobatických lyžiarov a snoubordistov. Leží v širšom okruhu hlavného mesta na mieste bývalej 
oceliarskej továrne.  

 

ZÓNA JEN-ČCHING (YANQING) 

V National Alpine Ski Centre sú zjazdovky na alpské lyžiarske disciplíny (s prevýšením medzi 
najvyšším bodom a cieľom vyše 900 metrov a s maximálnym sklonom 68 stupňov) s dvoma cieľovými 
priestormi. 

V blízkosti Jen-čhcinskej olympijskej dediny sa nachádza tobogan National Sliding Centre pre 
súťaže bobistov, skeletonistov a sánkarov so 16 zákrutami, vrátane jednej unikátnej 360-stupňovej. 

 



ZÓNA ČANG ŤIA-KCHOU – ČCHUNG-LI (ZHANGJIAKOU  CHONGLI) 

Leží v blízkosti Veľkého čínskeho múra. 

V Genting Snow Parku A a B, ktorý je v prevádzke od roku 2012 a k ZOH bol výrazne zveľadený, sa 
uskutoční väčšina súťaží v akrobatickom lyžovaní a v snoubordingu. 

Ďalšie tri športoviská sú úplne nové. 

Na mostíkoch National Ski Jumping Centre s unikátnou okrúhlou strešnou konštrukciou sa 
uskutočnia súťaže v skokoch na lyžiach a skokanská časť severskej kombinácie. 

Bežci na lyžiach a združenári budú súťažiť v National Cross Country Centre.  

Dejiskom súťaží biatlonistov bude National Biathlon Centre. 

 


