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AHR ČR A DATA SERVIS - INFORMACE  s.r.o. 

JAKÉ JSOU PLÁNY DOMÁCNOSTÍ NA ZIMNÍ DOVOLENOU?  

1. Letní dovolená 2022 
 

Letošní letní dovolenou strávilo 73 % lidí mimo své bydliště.  
Nejčastějším místem pobytu jejich dovolené byla Česká republika. Pokud vyrazili do zahraničí, tak hlavními 
3 destinacemi byly: Chorvatsko, Řecko a Slovensko.  
 
Kde Češi letos v létě trávili dovolenou: 

 
Dovolenou v ČR si 9 z 10 Čechů zařizuje samo a jedou na „vlastní pěst“, pouze 7 % využívá služeb 
cestovních kanceláří pro organizaci dovolené u nás. Pro organizaci dovolené v zahraničí využívá služeb 
cestovních kanceláři 43 % Čechů.  
 
Hotel je preferovaným ubytováním v rámci letní dovolené, a to jak při pobytech v ČR, tak i v zahraničí. 
V rámci dovolené v ČR si hotel objednává 44 % Čechů přes Booking, 38 % si hotel rezervuje napřímo nebo 
přes Slevomat.  
 
Ubytování v rámci dovolené v České republice v létě 2022 

 
 
Ubytování v rámci dovolené v ZAHRANIČÍ v létě 2022 
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2. Plány na zimní dovolenou 2022/2023 
 

44 % Čechů plánuje letos odjet někam na zimní dovolenou. Většina z nich se chystá na jednu zimní 
dovolenou. Zimní dovolenou bude polovina z nich trávit ve společnosti své rodiny (52 %), s partnery (38 %) 
a s přáteli (33 %).  
 
Plány Čechů na zimní dovolenou v 2022/2023 

 

Většina Čechů (76 %), kteří plánují strávit zimní dovolenou na horách, se chystá zůstat v ČR, další pak mají 
v plánu odjet na hory do Rakouska, Itálie nebo Slovenska. 

Délka jejich pobytů na zimní dovolené na horách je: 

 

 

Nejvíce preferovanou formu ubytování Čechů pro zimní dovolenou strávenou u nás nebo na Slovensku jsou 
penziony (47 %), a to hlavně z důvodu rodinné atmosféry, nižší ceny a většího soukromí, než poskytuje 
hotel. 

Hotely preferuje 26 % Čechů pro trávení zimní dovolené v ČR, a to hlavně z důvodů komfortu, kvality a 
pohodlí zajištěného díky standardním službám např. stravování, wellness apod. 

Preferované ubytování Čechů v rámci jejich zimní dovolené v ČR: 
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Jaké jsou požadavky Čechů v této chvíli na ubytování v rámci svých plánů na zimní dovolenou a co považují 
za nejdůležitější:  

1. Především je to čistota ubytování, dobrá cena a kvalita vybavení pokojů.  

2. Co lidí odrazuje od rezervace ubytování je vysoká cena, negativní hodnocení v referencích hlavně ve 
spojení s čistotou a nepříjemným personálem.  

3. Při výběru ubytování jsou pro Čechy velmi podstatné osobní zkušenosti a recenze, které jsou na internetu 
sdílené jinými hosty.  

 

Co musí hotel v ČR nabídnout hostům, aby zde strávili 4-7 nocí v rámci zimní dovolené je hlavně „přijatelná 
cena“, podle které se rozhoduje téměř polovina Čechů. Dále pak wellness (saunu, bazén, lázně) a možnost 
stravování.  

Za automatickou nabídku služeb v hotelech v současné době považují wifi, připravenost pro pobyt dětí, 
vlastní sociální zařízení, doprovodný program, podporu zdraví (fitness, zdravé jídlo), možnost mít s sebou psy 
aj. 

 

Co musí hotel v ČR nabídnout pro výběr zimní dovolené na 4-7 nocí 
 

 

V případě dotazů kontaktujte:  

Ing. Václav Stárek  - Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR 

T: +420 602 765 632   M: starek@ahrcr.cz 

www.ahrcr.cz 

Ing. Marcela Šimková, MBA – Executive Director Data Servis - informace s.r.o.  
T: +420 603 412 021   M: marcela.simkova@data-servis.eu 

www.data-servis.eu 
 


