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VÝZVY A NOVINKY 
ZIMNÍ SEZÓNY 2021/22
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HORY JSOU PŘIPRAVENY, BUDE TAM BEZPEČNO!

Témata:

Zimní „nesezóna“ 2020/21

Letní turistická sezóna 2021

Novinky a investice do zimní sezóny 2021/22

Průzkum o vztahu Čechů a hor

Skiareály jsou bezpečné a na zimu připravené

Podpora českých hor od CzechTourism



I Otevřeno pouze 9 dnů

I Tržby téměř žádné (v běžné zimě cca 3,5 mld. 
Kč)

I Kompenzace skiareálů z Covid - lyž. střediska: 
okolo 300 středisek, podpora 0,86 mld. Kč 

I Tj. cca 15 – 50% z průměrných nákladů 
minulých let

I Zbylé náklady = úvěry, šetření, propouštění, 
odložené investice, apod.

I Loňská zima ukázala zájem o české hory = 
pozitivní očekávání pro zimu 2021/22

ZIMNÍ „NESEZÓNA“ 2020/21
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I Dlouhodobě nabývá letní sezóna na 
důležitosti – celoroční provoz, zaměstnanost 

I Loňské a letošní léto ale jinak – poznamenány 
opatřeními proti Covid-19

I Návštěvnost léta 2021 o 5% lepší, než v loni, 
ale stále nedosahuje úrovně roku 2019

I Výpadek turistů ze zahraničí (Polsko, 
Německo)

I V létě 2021 již i dovolené u moře 

ZHODNOCENÍ LETNÍ SEZÓNY 2021
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Téměř 1 mld. Kč do rozvoje a zkvalitnění služeb

I Částka je v součtu s některými (dosud nevyužitými) investicemi z loňska 
I Vzhledem k logickému pozastavení některých investic (Šp. Mlýn, apod.) se jedná o 

překvapivě vysokou částku
I Cca 80 % objemu střediska investují do zvýšení bezpečnosti, kvality a komfortu služeb

I Účel investic: lanové dráhy; úpravy sjezdovek; rozšíření a zefektivnění zasněžovacích 
zařízení; rozšíření online služeb; restaurace a navazující služby

I Největší investice: Lipno, Kraličák, Dolní Morava, Malá Úpa, Skiarena Jizerky, 
Ještěd a Klínovec

INVESTICE PRO LETOŠNÍ SEZÓNU 2021/22
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NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU 2021/22
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Lyžování
I Plný provoz nových lanových drah a vleků (Kraličák, Lipno, Malá Úpa), nová LD na 

Červenohorském sedle
I Výstavba nových sjezdových tratí, umělé osvětlení, skicross úpravy (Ještěd, Dolní 

Morava, Lipno, Kraličák, Skiarena Jizerky, Špičák, Klínovec, Malá Úpa)

Technologie a modernizace
I Zasněžování, stroje na úpravu tratí (Bílá, Dolní Morava, Kraličák, Lipno, Malá Úpa či 

Monínec, Skiarena Jizerky, Špičák na Šumavě)



Skipasy a zážitky
I Nákupy skipasů online, věrnostní programy (SkiResort Černá Hora-Pec, Malá Úpa)
I Samoobslužné pokladny (SkiResort Černá Hora-Pec, Kraličák, Malá Úpa, Bílá, Vítkovice)

Zázemí a doprovodné služby
I Gastroprovozy, ubytování, infocentra (Lipno, Dolní Morava, Kraličák, Ještěd, Skiarena

Jizerky) 
I Provozovny lyžařské školy, dětská hřiště a půjčovny (Kohútka, Monínec, Ještěd, Lipno, 

Malá Úpa)
I Perspektivní je budování akumulačních nádrží

NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU 2021/22
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I Mírný nárůst cen - promítne se nejen loňská zrušená zima, ale zejména aktuálně se 
zvyšující ceny elektřiny a dalších energií či materiálů, mzdové náklady a další vstupy

I Trendem je přesun k víceúrovňovým cenám podle času čerpání nebo způsobu 
pořízení (on-line / na místě, nebo o víkendech či v exponovaných časech), průměrný 
rozdíl min/max je 15 – 20 %

I Skiareály tak lépe rozloží zátěž střediska v různých časových obdobích, současně 
příležitost pro návštěvníky významně ušetřit

I Průměrné minimální ceny skipasů oproti loňskému roku dokonce o cca 10 % nižší. 
Průměrné maximální ceny meziročně výšší o zhruba 10–15 %

I „Průměrná cena“ vzroste o jednotky procent, ale individuálně větší rozdíly 

CENY SKIPASŮ NA SEZÓNU 2021/22
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I Na výlety nebo pobyty se chystá téměř 40 % dotazovaných, dalších 25 % se rozhodne 
podle aktuální situace. 

I Zarezervované ubytování má zatím malé procento lidí, většinou se budou rozhodovat 
až na poslední chvíli. 

I Kromě tradičních aktivit jako je sjezdové (37 %) a běžecké lyžování (30 %) nebo 
snowboarding (8 %), je velmi oblíbená horská turistika. 

I Pobyt na horách ve srovnání s hromadnou dopravou - 55 % dotazovaných označilo za 
bezpečnější, jako rizikový jej uvádí jen necelých 6 %.

I K případnému opatření OTN - neodradí od návštěvy hor téměř 56 % respondentů, 
přičemž 17 % by v případě jeho zavedení na hory nejelo. 

PRŮZKUM O VZTAHU ČECHŮ A HOR
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I Venkovní zimní aktivity jsou pohybem na čerstvém vzduchu a z hlediska 
epidemiologického představují minimální riziko

I Aktivním pohyb naopak prospívá fyzickému i psychickému zdraví 

I V ČR je 98 % lanovek otevřených a jízdní doba je cca 6 minut

I Zkušenosti ze zahraničí (Rakousko, Švýcarsko)

I Přesto nutná opatření i v horských střediscích

SKIAREÁLY JSOU BEZPEČNÉ A NA ZIMU PŘIPRAVENÉ
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I Základní pravidla pro letošní zimní sezónu: 

o Dodržování doporučení pro oblast lanové dopravy - známka „Safe Travel“ 

o Zavedení interní Covid koncepce u provozovatelů (odpovědná osoba, proškolení, 
značení, upozornění, nastavení a kontrola dodržování procesů apod.)

I Specifická pravidla pro lyžařské areály:

o Vznikají ve spolupráci s MZDr a MPO ČR - jasná a čitelná pravidla

o Ubytovací a stravovací služby – pravidla platí i na horách

o Systém OTN - pro očkované nebudou existovat žádná významnější omezení

SKIAREÁLY JSOU BEZPEČNÉ A NA ZIMU PŘIPRAVENÉ
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https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Marketingove-aktivity/Safe-Travels-Stamp/Bezpecnostni-a-hygienicka-pravidla


I Navzdory loňské nepovedené sezóně jsou střediska připravena přivítat milovníky 
lyžování a dalších zimních sportů

I Otevřená a jasná pravidla pro návštěvu

I Informace pro návštěvníky – stránky středisek, www.holidayinfo.cz

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

TĚŠÍME SE NA ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
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http://www.holidayinfo.cz/


DĚKUJEME ZA POZORNOST
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