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VÝZVY A NOVINKY 

ZIMNÍ SEZÓNY 2020/21
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HORY JSOU PŘIPRAVENÉ, BUDE TAM BEZPEČNO!

Témata:

Letní sezóna 2020

Novinky a investice do zimní sezóny 2020/21

Bezpečnost na horách v souvislosti s Covid-19

Podpora českých hor od CzechTourism



I Letní sezóna nabývá na důležitosti – celoroční 
provoz je pozitivní i z hlediska zaměstnanosti 
v horských obcích

I Letos ale jinak – začátek a konec léta 
poznamenány opatřeními proti Covid-19

I Letos nárůst cca 15 %, ale pouze v měsících 
červenci a srpnu – zbytek sezóny horší

I Chybějící zahraniční návštěvníky vystřídali 
domácí turisté 

ZHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY 2020
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750 milionů Kč do rozvoje a zkvalitnění služeb.

I Objem vyšší než loni (+ 150 mil.) 

I Bez pozastavení některých investic (nejméně 350 mil.) se mohlo  jednat o rekordní výši 
přes 1 mld. Kč

I Předčasné ukončení loňské zimy, malé kompenzace, ale pozitivní snížení DPH

I Účel investic: lanové dráhy; rozšíření a zefektivnění zasněžovacích zařízení; úpravy 
sjezdovek; nákup techniky pro úpravu tratí (Snowsat); rozšíření online služeb; zázemí.

INVESTICE PRO LETOŠNÍ SEZÓNU 2020/21
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NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU 2020/21
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Lyžování

I 3 nové lanové dráhy (Kraličák, Říčky, Ml. Buky) 

I Výstavba nových sjezdových tratí, jejich propojování a úpravy (Ještěd, Dolní Morava, 
Tanvaldský Špičák, Klínovec, Bílá)

I Nové stroje na úpravu sjezdovek (SkiResort Černá Hora-Pec, Deštné, Tanvaldský Špičák, 
Ramzová)

Úspornější zasněžovací technologie

I Deštné – včetně Snowsat (využívají také areály SkiResort Č.H-Pec, Špindlerův Mlýn a 
Ještěd)

I Rozsáhlé modernizace, někde včetně retenčních nádrží (Harrachov, Lipno, Klínovec, 
Plešivec, Bublava, Herlíkovice, Tanvaldský Špičák)



Skipasy a zážitky

I Nový systém prodeje skipasů přes selfservice pointy a online (Harrachov, Říčky)  

I Rozšíření online služeb, věrnostní programy (Dolní Morava, Lipno, SkiResort Černá 
Hora-Pec, Špindlerův Mlýn, kde prodávají již více jak 70% skipasů online). 

Zázemí a doprovodné služby

I Největší prodejna Intersport na horách se zázemím lyžařské školy a půjčovny – Lipno 

I Modernizace bezpečnostních prvků (Dolní Morava)

I Nový samoobslužný skidepot v Harrachově

I Večerní lyžování (Dolní Morava, Kohútka) 

I Provozovny lyžařské školy a půjčovny (Malá Úpa)

I Skicrossová trať pro veřejnost i závodníky ve Špindlerově Mlýně

NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU 2020/21
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I Pokračují investice (¾ miliardy za 5 let) do technologií a zařízení, která jsou šetrnější k 
přírodě

I Cílem snížení energetické náročnosti, hlučnosti, zvýšení efektivity zasněžování, 
technologie Snowsat

I Perspektivní je budování akumulačních nádrží, které jsou oboustranně výhodné pro 
přírodu i region (akumulace vody v době nadbytku – odběry nezatěžují toky; umožní 
rychlé a efektivní zasněžování) 

INVESTICE DO ŠETRNÝCH ŘEŠENÍ
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I Letošní úhrn srážek za leden až září je o 
cca 40 % lepší, než v minulých letech 
(114 % dlouhodobého průměru) 



I Pobyt na horském vzduchu spojený s aktivním pohybem prospívá fyzickému i 
psychickému zdraví 

I V ČR je 98 % lanovek otevřených a jízdní doba do 9 minut, přesto nutná opatření 

I Připravené skiareály + naše osobní zodpovědnost = Na horách odpovědně a ve zdraví 

NA HORÁCH BUDE BEZPEČNO
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I Střediska přijímají set opatření 
a semafor



I Některá pravidla pro letošní zimní sezónu: 

o Osobní hygiena, roušky (šátky), rozestupy 

o Vyznačení a organizace rozestupů u poklad a na nástupištích

o Dezinfekce a větrání v dopravních zařízeních i společných prostorech

o Online nákupy a platby kartou

o Personál provozu podléhá přísným pravidlům

o Aprés ski letos ve zcela jiném režimu

o Lyžařská škola a půjčovny – zvýšená hygiena, zvětšené rozestupy, zmenšení 
výukových skupin, dezinfekce materiálu 

o Samozřejmostí dodržování celostátních, nebo regionálních opatření

vyhlášených autoritami

NA HORÁCH BUDE BEZPEČNO
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I Většina středisek (70 %) skipas nezdražuje vůbec

I Ceny se oproti loňskému roku nemění, průměrné navýšení je pod 2 % (pod inflací)

CENY SKIPASŮ NA SEZÓNU 2020/21
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I U 40 největších skiareálů v ČR 
vychází letos cena jednodenního 
skipasu na 617 Kč pro dospělé a 
455 Kč pro děti 
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I On-line bannerová kampaň na zpravodajských a cestovatelských webech a na 
sociálních sítích

I V Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku

I V celkové hodnotě cca 8 miliónů korun

KAMPANĚ CZECHTOURISM
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KAMPANĚ CZECHTOURISM
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I Samostatné dílčí televizní, rádiové, online a venkovní kampaně

I Na okolních trzích (v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku) v Dánsku a v 
Nizozemsku 

I V celkové hodnotě cca 9 milionů korun

KAMPANĚ CZECHTOURISM
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KAMPANĚ CZECHTOURISM
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I Aktualizace informací za jednotlivá střediska a dle podkladů z regionů 

I Přehled novinek

▪ aktuální sněhové zpravodajství

▪ ceníky jednotlivých zimních středisek

▪ tipy kam na běžky a bruslení

I Spolupráce s aplikací Záchranka – využitelná nejen pro tuzemské návštěvníky hor 
(propojení s Horskou službou), ale i pro návštěvníky z Německa, Polska či Slovenska. 

WWW.KUDYZNUDY/NAHORY
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HOMEPAGE KZN
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


