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Současná situace horských středisek v ČR
Celkem databáze obsahuje 155 horských středisek, které dohromady nabízí přes 600 km sjezdových tratí a více než 760 vleků a lanovek. Nejvíce
bodů získalo horské středisko Špindlerův Mlýn, pod které mimo přímo Špindlerova Mlýn spadají Horní Mísečky-Medvědín, Svatý Petr-Hromovka,
Stráň-Čistá voda a dalších 22 malých vleků. Celkově bylo 22 horských středisek zařazeno do skupiny velkých horských středisek, 28 do skupiny
středních horských středisek a nejvíce, konkrétně 105, bylo zařazeno do skupiny malých horských středisek.

Mezi velká horská střediska patří
například:

• Špindlerův Mlýn

• Ještěd

• Tanvaldský Špičák

Přehled vybavenosti horských středisek v ČR 
Pět horských středisek s nejvyšším bodovým 
hodnocením

Celkový počet horských středisek 155

Délka sjezdovek 603 km

Počet vleků a lanovek 768

Celková přepravní kapacita (osob/hod.) 610 138

Průměrná cena skipasu ve dle velikosti HS 
(velké HS - střední HS - malé HS)

590 Kč – 455 Kč - 319 Kč

Špindlerův Mlýn 92

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa 74

Klínovec 67

Rokytnice n. Jizerou 67

Jánské Lázně / Černá hora, Svoboda n/Úpou 62

Velká horská střediska v ČR
22 středisek 

Střední horská střediska v ČR
28 středisek

Malá horská střediska v ČR
105 středisek 

Mezi střední horská střediska patří
například:

• Praděd

• Pustevny

• Bublava

Mezi malá horská střediska patří
například:

• Javorový vrch

• Hartmanice

• Homole

Zdroj: Analýza KPMG



86

Document Classification: KPMG Confidential

© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Multiplikační model spotřeby

Multiplikační model spotřeby pro horská střediska v ČR (v mil. Kč)

Skiareál
Ubytování, 

gastronomie
Služby Zboží, dary, doprava Celkový přínos

Výše spotřeby 3 647 13 173 2 906 10 218 29 943

Celkové tržby v multiplikaci 7 279 28 021 4 999 19 690 59 989

Multiplikační koeficient 2,00 2,13 1,72 1,93 2,00

Zisk soukromých společností 272 2 338 195 1 354 4 159

CELKOVÉ PŘÍNOSY 
pro veřejné rozpočty v ČR

1 389 5 449 1 353 4 411 12 602
z toho: Státní rozpočet
– daňové příjmy přímé

559 2 474 496 2 224 5 753

z toho: Státní rozpočet 
– sociální pojištění

419 1 408 458 959 3 244

z toho: Zdravotní pojišťovny 
– zdravotní pojištění

171 576 188 393 1 328

z toho: Kraje (všech 14 krajů) 70 288 62 245 666

z toho: Obce (veškeré obce v ČR) 169 702 150 591 1 612

Podíl veř. přínosů k celkové 
spotřebě

38,1 % 41,4 % 46,6 % 43,2 % 42,1 %

Počet plných ročních 
pracovních úvazků

5 963 21 549 6 301 11 115 44 928

0,74 %
Podíl odvětví na zaměstnanosti

0,63 %
Podíl odvětví na HDP



87

Document Classification: KPMG Confidential

© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Multiplikační model spotřeby
Výše spotřeby se v horských střediskách oproti sezóně 2012/2013 zvedla o téměř 20 % z 23,8 mld. Kč na 28,3 mld. Kč. Může za to především
zvýšení cen skipasů, lepší využití horských středisek v letní sezóně a především rozsáhlé investice, které zvýšily nabídku a kvalitu poskytovaných
služeb. Příjmy do veřejných rozpočtu vzrostl z 10 mld. Kč na téměř 12 mld. Kč.

Přínosy pro státní a veřejné rozpočty z horských 
středisek v ČR

46%

26%

13%

10%

5%

Státní rozpočet - daňové příjmy přímé

Státní rozpočet - sociální pojištění

Obce

Zdravotní pojištovny - pojištění

Kraje

 Horská střediska mají dopad na všechna odvětví 
národního hospodářství, proto je důležité kalkulovat 
jejich význam a celkový přínos ČR pomocí 
multiplikačního modelu. Multiplikační model 
zohledňuje co největší počet faktorů, které mohou mít 
přímý či nepřímý dopad na konečnou bilanci 
cestovního ruchu v ČR.

 K výpočtu jednotlivých ukazatelů byla využita bodová 
metodika KPMG, která posloužila k výpočtu celkové 
výše spotřeby v ČR

 Celková výše spotřeby ve všech horských střediscích 
ČR je 29 943 mil. Kč a zisk soukromých společností je 
po započtení tržeb v multiplikaci 4 159 mil. Kč.

 Do veřejných rozpočtů plyne celkem 12 602 mil. Kč 
a z toho

• 82 % do rozpočtů na centrální úrovni 
(10 325 mil. Kč)

• 18 % do rozpočtů na lokální úrovni 
(2 278 mil. Kč)

 Na základě multiplikačního modelu je v horských 
střediscích ČR v celkovém součtu zaměstnáno 
přibližně 45 tis. osob.


