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V zimě do zahraničí by rádo jelo 13 % Čechů

• Zimní dovolenou v zahraničí, pokud to situace 

vzhledem k pandemii umožní, plánuje 13 % 

Čechů. Pro srovnání, loni bylo v zahraničí na 

zimní dovolené 10 %.

• Více nakloněni zahraniční dovolené jsou mladí 

lidé 18 – 30 let (22 %), svobodní lidé (20 %) a 

lidé s vyššími příjmy.

• Do zahraničí se chystají také častěji lidé, kteří 

plánují v zimě více dovolených či výletů. Jedná se 

tedy o aktivní cílovou skupinu, která ráda a 

častěji cestuje.

Q1a: Pokud se situace ohledně pandemie COVID-19 zlepší a vláda to umožní, plánujete vycestovat v zimě na dovolenou do zahraničí?

Q1b A v loňském roce jste byli na zimní dovolené v zahraničí?

12,8%

87,2%

Plánujete zimní dovolenou v 
zahraničí? (n=1000)

Ano Ne
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Do zahraničí v zimě na hory nebo naopak za teplem a relaxem

• Do zahraničí lidé míří za teplem, mořem či na 

relaxační dovolenou (44 %), naopak aktivně do 

hor vyráží 41 %.

• Zhruba třetina lidí míří také za poznáním.

Q1c: A jaký typ dovolené v zahraničí to pravděpodobně bude? Bude to převážně…

43,7%

41,2%

33,0%

Relaxační, za teplem, třeba
u moře

Aktivní dovolená na horách

Poznávací (poznávání
míst, měst)

Typ dovolené v zahraničí (n=131)
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Na české hory plánuje vyrazit 14 % Čechů

• Dovolenou na českých horách plánuje 14 % 

Čechů.

• Více jak třetina dovolenou spíše neplánuje.

• 18 % lidí uvádí, že dovolenou na českých 

horách rozhodně neplánují, a to buď z obavy 

před možnou nákazou (9,5 %) či z nedostatku 

financí dík dopadům pandemie COVID-19 (8,5 %).

• Nákazy se obávají více lidé ve věku nad 61 let 

(14 %).

• Češi plánují na horách v zimě strávit v průměru 

8,6 dne.

Q2: Plánujete, že strávíte letošní zimní dovolenou nebo její hlavní část na horách v České republice?

Q4: Kolik dnů letos odhadem strávíte na zimní dovolené v ČR? (n=154)

5,6%

8,6%

35,0%

9,5%

8,5%

32,8%

Plánujete zimní dovolenou na horách v 
Čechách? (n=1000)

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne (obava z nákazy)

Rozhodně ne (chybí finance)

Rozhodně ne (není pro mne tento typ dovolené atraktivní)
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Krkonoše, Jeseníky, Šumava, Jizerky

• Téměř třetina Čechů, z těch, kteří plánují zimní 

dovolenou na českých horách, vyrazí do Krkonoš 

(30 %). Dále jsou v oblibě Jeseníky, Šumava, Jizerské 

hory, Beskydy, Krušné hory a Orlické hory.

• Nejčastěji se ubytují v penzionu (35 %), neplaceném 

ubytování u známých či přátel (28 %) či  v pronajatých 

chatách (23 %).

• Češi plánují utratit v průměru na osobu a den 1155 Kč.

Q5: Jaký typ ubytování během letošní zimní dovolené v ČR využijete? (n=154)

Q6: Na jaké hory pravděpodobně v rámci zimní dovolené pojedete? (n=154)

Q11. Kolik peněz celkem během Vaší zimní dovolené hodláte asi utratit? Na kolik Vás to tak celkem asi přijde? (n=154)

6,0%

6,4%

6,6%

7,4%

10,8%

11,3%

12,1%

12,6%

16,5%

19,8%

30,3%

Bílé Karpaty

Králický Sněžník

Hrubý Jeseník

Český ráj

Orlické hory

Krušné hory

 Beskydy

Jizerské hory

Šumava

Jeseníky

Krkonoše

Do jakých hor Češi pojedou (n=154)
Zobrazeno více jak 5 % odpovědí.

Hotel, motel 
*** nebo více

Hotel, motel * 
nebo ** Penzion

Ostatní (chata, 
apod.)

Placené 
ubytování v 

soukromí

Neplacené 
ubytování v 

soukromí

19,9% 9,7% 34,8% 22,7% 9,4% 28,2%
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Pěší turistika a sjezdové lyžování

• Hlavní aktivitou na horách je pěší turistika, které 

se budou věnovat více jak dvě třetiny lidí, kteří se 

vydají v zimě na hory.

• Stejně tak lyžování (sjezdovému se bude věnovat 

46 %, běžkovému 24 %).

• Velmi častou doplňkovou aktivitou je návštěva bazénu 

či wellness (32 %).

Q14: Jaké aktivity budete dělat na své zimní dovolené? (n=154)

Q14B: Jaká aktivita budete pravděpodobně převažující?

1,1%

5,9%

8,8%

9,7%

31,0%

41,9%

10,2%

25,7%

32,4%

23,6%

45,9%

68,4%

Zábavní centrum, ZOO

Návštěva města, kultura

Relax, wellness, bazén

Běžkové lyžování

Sjezdovému lyžování

Pěší, horská turistika

Do jakých hor Češi pojedou (n=154)

Aktivity všechny Aktivity převažující
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Metodologie výzkumu

• Návrh dotazníku a zpracování výstupu provedl Institut turismu agentury CzechTourism.

• Sběr dat zajistila agentura MindBridge.

• Metoda sběru dat: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – kvantitativní on-line výzkum

• Termín sběru dat: 10.11.2020 - 21.11.2020

• Velikost vzorku dotázaných: n=1000 respondentů

• Struktura vzorku: reprezentativní vzorek obyvatel ČR (podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti 

místa bydliště a kraje).


