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ABSTRAKT 

Cílem práce je analýza návštěvnosti vybraných lyžařských areálů v Nízkých Tatrách 

s ohledem na největší slovenské středisko Jasná. Cíle je dosaženo především dotazníkovým 

šetřením realizovaným mezi návštěvníky střediska Jasná. Práce je strukturována na tři klíčové 

části, tedy na teoretická východiska cestovního ruchu, představení vybraného lyžařského 

střediska Jasná a analytickou část. Výsledky práce poukazují na to, že větší oblibě se stále těší 

Vysoké Tatry než Tatry Nízké, jak tomu bylo i v minulosti. I přesto jsou v Nízkých Tatrách 

místa, která se mezi návštěvníky těší velké oblibě, a to především v zimním období. Jedná se 

o PARK SNOW Donovaly a lyžařské středisko Jasná.  

 

Klíčová slova: cestovní ruch, geovědní a montánní turismus, lyžařská střediska, návštěvnost, 

Nízké Tatry 

 

ABSTRACT 

The aim is to analyze traffic to selected ski resorts in the Low Tatras with regard to the 

biggest Slovak ski resort Jasna. Objective is achieved primarily implemented a questionnaire 

survey among visitors to the Centre Jasna. The work is divided into three key parts, namely 

the theoretical bases of tourism, presentation of selected Jasna ski area and the analytical part. 

The results indicate that the more popular still enjoys the High Tatras Low Tatras than how it 

was in the past. Even in the Low Tatras are places that are among the visitors enjoyed a great 

popularity, especially in winter. This is the PARK SNOW Donovaly and ski resort Jasna. 

 

Keywords: tourism, geoscience and montane tourism, ski resorts, attendance, Low Tatras 
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1 ÚVOD 

Předkládaný text se věnuje oblasti cestovního ruchu s ohledem na geovědní a montánní 

turismus. Cestovní ruch bývá vymezován mnoha způsoby, přičemž vždy je třeba jej chápat 

jako průmysl, který poskytuje komplex služeb spojených s cestováním a turistikou (tzn. 

služby organizací, zprostředkovatelů, logistiky a dopravy, atrakcí a zážitků, ale i ubytovací a 

stravovací služby). Cestovní ruch je ekonomickým jevem, který je spojený se spotřebou 

hmotných, ale i nehmotných statků, jež jsou hrazeny z prostředků získaných v místě trvalého 

bydliště (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011, s. 17). Jedná se tedy o širokou oblast s mnoha 

zvláštnostmi. Cestovní ruch je totiž podle dílčích specifik členěn například na obchodní, 

náboženský, rekreační, kulturně poznávací, léčebný a lázeňský, ale také na sportovně 

turistický. Právě sportovně turistickému cestovnímu ruchu s ohledem na turistické využití 

přírodních památek a neživé přírody se věnuje tato práce.   

Cílem práce je analýza návštěvnosti vybraných lyžařských areálů v Nízkých Tatrách 

s ohledem na největší slovenské středisko Jasná. Cíle bude dosaženo především 

dotazníkovým šetřením. Práce je strukturována na tři klíčové části.  

První částí práce jsou teoretická východiska cestovního ruchu s ohledem na geovědní a 

montánní turismus. Součástí teoretických východisek je i vymezení cestovního ruchu 

v Nízkých Tatrách, a obeznámení s touto lokalitou. 

Druhou částí práce je představení vybraného lyžařského střediska Jasná, jeho historie i 

současnosti, a jeho turistické nabídky včetně ubytovacích a stravovacích možností. Lyžařské 

středisko Jasná je přitom největším slovenským střediskem, jehož rozloha se rozprostírá na 

území dvou regionů, kterými jsou Liptov a Horehron.  

Třetí částí práce je analytická část, která se věnuje vyhodnocení dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření je kvantitativní metodou, pro kterou je charakteristické statistické měření. 

Právě pro účely statistického měření bude osloven velký počet respondentů lyžařského 

střediska Jasná, kteří budou dotazníky vyplňovat. Výstupem realizovaného dotazníkového 

šetření bude vyhodnocení návštěvnosti tohoto vybraného lyžařského areálu v Nízkých 

Tatrách, a formulace možných návrhů a doporučení na zlepšení jeho návštěvnosti. 
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2 NÍZKÉ TATRY 

Tato kapitola obsahuje teoretická východiska cestovního ruchu s ohledem na geovědní a 

montánní turismus, jejichž součástí je i vymezení cestovního ruchu v Nízkých Tatrách, a 

obeznámení s touto lokalitou, včetně geologické stavby, osídlení, podnebí, fauny a flóry. 

2.1 Teoretická východiska cestovního ruchu 

V rámci praxe i odborných publikací lze najít několik definic cestovního ruchu, přičemž 

jedna přesná a vyčerpávající definice bohužel neexistuje. Proto lze cestovní ruch definovat 

podle Mezinárodního sdružení expertů cestovního ruchu jako „souhrn jevů a vztahů, které 

vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení a 

zaměstnání“ (Ryglová, 2003, s. 6). 

Cestovní ruch je masovým jevem, který je propojený s mnoha oblastmi, jako je 

hospodářství, ekonomika, služby, krajina, doprava aj. Nejvíce se cestovní ruch rozvinul ve 20. 

století, kdy byla taktéž stanovena definice, že cestovní ruch znamená odjezd lidí z místa jejich 

bydliště do jiné oblasti nebo do jiného státu a to za účelem cestování. Cestovní ruch přitom 

velmi úzce souvisí s volným časem, neboť z převážné většiny patří mezi motivy k cestování 

chuť aktivně trávit volný čas. Samozřejmě motivem k cestování může být i služební nebo 

obchodní cesta, ale z převážné většiny se jedná o osobní motivy odpočinku. Cestovní ruch je 

nejenom součástí volného času lidí, ale především součástí ekonomiky mnohých států. Má 

mnoho přínosů, neboť napomáhá zaměstnanosti v regionech, obsazenosti ubytovacích a 

restauračních zařízení, ale i k přílivu zahraniční měny nebo k přílivu příjmu do státního 

rozpočtu. Prostřednictvím cestovního ruchu mohou lidé poznávat i řadu kulturních a 

přírodních krás, nebo se účastnit kulturních či sportovních akcí. Cestovní ruch je totiž 

realizován pomocí celé řady forem, jako například rekreační cestovní ruch, kulturně-

poznávací, cestovní ruch zaměřený na poznávání přírodního prostředí (pozn. jehož součástí 

může být i ekoturistika, nebo montánní turistika), zdravotně orientovaný cestovní ruch (např. 

wellness, lázně), ale i sportovně orientovaný cestovní ruch (např. lyžování), cestovní ruch se 

společenskými motivy, nebo vzdělávací, profesní, náboženský, dobrodružný aj. (Beránek, 

2013, s. 10 – 11). Tyto formy jsou přitom odbornou literaturou tříděny do několika skupin 

neboli rozdělovány na základní a specifický cestovní ruch. Za základní cestovní ruch je 

považován rekreační, kulturně poznávací, sportovně turistický, léčebný a lázeňský. Za 

specifický cestovní ruch jsou pak považovány všechny ostatní formy (tzn. mládežnický, 

seniorů, kongresový, mototuristika, sportovní lov, rybolov, městský, venkovský, rodinný, 
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gastronomický, chatařský a chalupářský, karavanový, náboženský, incentivní, rurální, zábavní 

a atrakční, cykloturistika, cestovní ruch zdravotně postižených, nákupní turistika a další). 

Jelikož forem cestovního ruchu je celá řada, tak je stanoveno několik kritérií, podle kterých 

lze tyto formy dále třídit (Ryglová, 2003, s. 8). Mezi nejčastější kritéria přitom patří 

následující: 

 1. kritérium – místo realizace: 

o domácí, zahraniční, aktivní, pasivní, tranzitní 

 2. kritérium – způsob formy úhrady nákladů: 

o volný, vázaný 

 3. kritérium – délka pobytu: 

o dlouhodobý (tzn. déle jak 3 dny a méně jak 6 měsíců), krátkodobý (tzn. méně 

jak 3 dny, dvě přenocování) 

 4. kritérium - způsob účasti: 

o organizovaný, neorganizovaný 

 5. kritérium – roční období: 

o sezóny, mimo sezonní x zimní, letní, celoroční 

 6. kritérium - vztah trvalého bydliště účastníka cestovního ruchu k místu přechodného 

pobytu: 

o domácí cestovní ruch, pasivní zahraniční cestovní ruch, aktivní zahraniční 

cestovní ruch (Ryglová, 2003, s. 8 - 9) 

 

Klíčovým zájmem této práce je sportovně turistický cestovní ruch, který využívá toho, 

že lidé mají zájem aktivně odpočívat, aktivně či pasivně se účastnit sportovních činností. 

Kromě toho sportovně turistický cestovní ruch využívá buď uměle vytvořeného prostředí pro 

organizaci sportovních akcí, nebo přírodního prostředí. Sportovně turistický cestovní ruch 

může využívat i dostupnost montánních památek konkrétního regionu či celkové montánní 

krajiny (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011, s. 20). 

Taktéž je třeba se zmínit o službách cestovního ruchu, které jsou považovány za 

materiálně technickou základnu cestovního ruchu. Účastníkům jsou převážně poskytovány 

dopravní, stravovací a ubytovací služby, ale také služby cestovních kanceláří a agentur, 

sportovně rekreační služby a doplňkové služby. Za doplňkové služby lze považovat finanční 

služby, směnárny, prodeje suvenýrů, či jiných předmětů, které souvisejí s cestovním ruchem. 

Stravovací služby poté uspokojují potřeby hladu a žízně návštěvníků a lze za ně považovat 
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společné stravování, které je organizovanou činností zaměřenou na velké skupiny 

návštěvníků, poskytované v místě, čase a za úhradu. V této souvislosti lze rozlišovat mezi 

závodním stravováním, školním stravováním a restauračními službami. Ubytovací služby 

v cestovním ruchu se poté významně podílejí na zajištění cestovního ruchu a podléhají 

kategorizaci (tzn. hotel, hotel garni, motel, penzion, botel, ubytovna, kemp, chaty, bungalovy 

aj.), (Ryglová, 2003, s. 23). Jelikož členění ubytovacích zařízení je poněkud složitější, tak lze 

vymezit několik následujících kritérií: 

 Kritéria členění podle charakteru zařízení: 

o Pevná – hotely, motely, penziony, ubytovny, chatové osady, kempy, 

ubytování v soukromí 

o Pohyblivá – lodě, lůžkové vozy, lehátkové vozy, botely, obytné přívěsy 

 Kritéria členění podle využití: 

o Celoroční (základní fond ubytovacích služeb) 

o Dvou sezónní (léto, zima) 

o Jedno sezónní (léto nebo zima) 

 Kritéria členění podle provozovatele: 

o Zařízení volného cestovního ruchu 

o Zařízení vázaného cestovního ruchu (chaty, ubytovny, zotavovny, 

lázeňské léčebny) 

 Kritéria členění podle druhu zařízení: 

o Hromadná 

o Individuální (Ryglová, 2003, s. 23). 

 

Ubytovací zařízení dále dobrovolně podléhají klasifikaci. Klasifikace ubytovacích 

zařízení znamená rozdělení zařízení do různých kvalitativních tříd, nejčastěji známých ve 

formě následujících hvězdiček: 

 * Tourist 

 ** Economy 

 *** Standard 

 **** First Class 

 ***** Luxury (Křížek, Neufus, 2014, s. 25) 
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Kromě stravovacích a ubytovacích služeb jsou v cestovním ruchu zcela zásadní 

dopravní služby. Doprava je základní podmínkou, aby se vůbec mohl cestovní ruch 

uskutečnit. Za dopravní služby jsou považovány ty, které se tykají přepravy osoby, jejich 

zavazadel, ale i rezervací, či poskytování informací o dopravních spojeních. Účastníci 

cestovního ruchu mohou využít pozemní dopravní prostředky (tzn. železniční, silniční), ale 

také vodní a letecké. V zavislosti na formě cestovního ruchu poté účastníci volí mezi 

vnitrostátní a mezinárodní dopravou, a také mezi službami pravidelné či nepravidelné 

dopravy (Ryglová, 2003, s. 27). V této souvislosti je vždy důležité, jakou dopravní dostupnost 

má daná turistická lokalita.  

2.2 Cestovní ruch v Nízkých Tatrách 

Cestovní ruch v Nízkých Tatrách lze charakterizovat obecnými specifikami trhu 

cestovního ruchu. Mezi specifické rysy přitom patří to, že podnikání v cestovním ruchu 

nejenom v Nízkých Tatrách není krátkodobou záležitostí. Nabízené aktivity mají totiž 

dlouhodobý charakter a mohou být ovlivňovány sezónností. Cestovní ruch v Nízkých Tatrách 

je tedy charakteristický svojí sezónností a sepjetím s místním územím. Je zde vysoce závislý 

na přírodních, horských a historických atraktivitách a taktéž silně determinován přírodními 

faktory. Dá se také říci, že cestovní ruch v Nízkých Tatrách má mezinárodní charakter a 

vyznačuje se velmi vysokým podílem lidské práce, která je nezbytná pro zabezpečení 

nabízených aktivit (Ryglová, 2003, s. 9). Nutné je podotknout, že cestovní ruch se začal 

v Nízkých Tatrách uplatňovat o něco později než ve Vysokých Tatrách, a počátky jeho 

rozvoje nebyly lehké. Velkým determinantem totiž byla konkurenční nabídka středisek 

v blízkosti se nacházejících Vysokých Tater. Počátky cestovního ruchu v Nízkých Tatrách 

jsou spojeny s pohořím a lázeňstvím. Nízké Tatry ve svém prvopočátku hojně využívaly 

minerální prameny, a až ve 20. letech 20. století s objevením Demänovských jeskyní začaly 

využívat i tyto jeskyně, které posléze zpřístupnily veřejnosti. V Nízkých Tatrách se tedy 

rozšířila turistika a návštěvníci sem jezdili především poznávat přírodu. Teprve v 50. letech 

20. století začala být v Nízkých Tatrách budována první rekreační střediska. Největší 

středisko vyrostlo v Demänovské dolině, uprostřed současného národního parku Nízké Tatry 

(NAPANT). V roce 1953 byla otevřena první lanovka směrem na Chopok (Daněk, 2007, s. 

34). Chopok je přitom považován za jeden z nejvyšších tatranských vrcholů s výškou 2 024 

m. Je nejnavštěvovanější horou a velmi oblíbenou především v zimě, a to samotnými lyžaři. 

U vrcholu této hory se nachází kamenná chata pod Chopkem, televizní a meteorologická 
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stanice (Lacika, 2008, s. 33, 53). Pod horou se na severní a jižní části nachází významné 

lyžařské středisko Jasná.  

 Významný místem cestovního ruchu v Nízkých Tatrách je tedy Demänovská dolina, 

která se v roce 1964 stala samostatnou obcí. Postupem času se z ní začalo stávat 

nejvýznamnější středisko alpského lyžování na Slovensku. Svým návštěvníkům nabízí 

nejenom možnosti lyžování, ale i řadu turistických cest a dolin (Daněk, 2007, s. 34). 

Dostupnost Nízkých Tater z hlediska cestovního ruchu je poměrně dobrá, neboť 

střední Slovensko má vybudovanou hustou síť autobusových linek, a někdy i vlakových 

spojů. Navíc turistické trasy, vyjma těch horských, jsou nastaveny tak, aby jejich začátek i 

konec byl blízko autobusového nebo vlakového spoje (Lacika, 2008, s. 8).  

Významnou turistickou destinací Nízkých Tater je přitom Národní park Nízké Tatry 

(NAPANT). Tento park byl za národní vyhlášen v roce 1978, ale i před tím, byly v této části 

Slovenska chráněny některé lokality. Původně národní park NAPANT zaujímal 81 095 ha, 

přičemž ochranné pásmo se rozkládalo až na území 123 990 ha. V roce 1997 přitom výměra 

NAPANT byla upravena na současných 72 842 ha s ochranným pásmem o rozloze 110 162 

ha. Tento park je tedy svojí rozlohou největším národním parkem na Slovensku. Celkově 61% 

plochy tohoto Národního parku je ve vlastnictví státu a zbytek je ve vlastnictví obcí, nebo 

kolektivních či individuálních vlastníků. V rámci NAPANT lze najít 10 národních přírodních 

rezervací, 13 přírodních rezervací, 2 národní přírodní památky, 4 přírodní památky a 5 

chráněných areálů (Lacika, 2008, s. 26). 

2.3 Obeznámení s lokalitou Nízkých Tater 

Lokalita Nízkých Tater se nachází uprostřed Slovenska, mezi 48o 42´ a 49o 03´ severní 

zeměpisné šířky a 19o 16´ a 20o 17´ východní zeměpisné délky. Na severní okraj státní hranice 

je to od Nízkých Tater více než 20 km a na jihovýchodní okraj přibližně 45 km. Sever a jih 

Nízkých Tater se vyznačuje nížinami, kdy na severu se nachází Podtatranská kotlina a na jihu 

Horehronské podolie. Horské sousedy mají Nízké Tatry pouze na západě a východě svého 

území (Lacika, 2008, s. 9 - 10). Nízké Tatry lze považovat za pohoří, které se nachází na 

území historických regionů bývalých Uher, ale územněsprávní jednotky dnešního Slovenska. 

Je třeba říci, že Nízké Tatry oddělují Horehroní od Liptova a západního Spiše. V současné 

době tato hranice prochází mezi Žilinským, Banskobystrickým a Prešovským krajem. Větší 

část severního masivu Nízkých Tater je pak rozdělena mezi dva okresy Žilinského kraje (tzn. 

okres Ružomberok a okres Liptovský Mikuláš). Poměrně malá část Nízkých Tater pak 
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zasahuje na území okresu Poprad v Prešovském kraji. Jižní strana Nízkých Tater se pak 

nachází na území okresů Banskobystrického kraje (tzn. okres Banská Bystrica na západě a 

okres Brezno na východě). Lze říci, že oblast Nízkých Tater zasahuje na katastrální území 43 

obcí a měst (Lacika, 2008, s. 10). 

Nízké Tatry jsou středoevropským pohořím a významným pohořím Západních Karpat. 

Na geologický řez Západních Karpat poukazuje Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Geologický řez Západních Karpat Zdroj: (google.cz, online). 

 

Výjimečnost tohoto pohoří podkresluje její geologická stavba, tvořená krystalickými 

horninami a zkrasovatělými karbonátovými horninami. Nízké Tatry se začaly formovat 

v mladších třetihorách (Daněk, 2007, s. 3, 19). Z obecného hlediska Tatry vznikly vrásněním 

na podkladě horotvorných tlaků, a dosahovaly až do výšky 3000 m. Pozdějšími ledovcovými 

procesy se ovšem jejich mnohotvárnost změnila. Ve čtvrtohorách se totiž začalo ochlazovat a 

s příchodem doby ledové do Evropy začaly vznikat horské ledovce. Začal přibývat led, který 

trvale vytékal ze sběrných kotlů a právě svým pohybem i tíhou prohluboval údolí a vytvářel 

trogy neboli charakteristický jev ve tvaru písmene U. Právě činností ledu a tím že kolísala 

intenzita zalednění, začaly vznikat geomorfologické útvary. Jednalo se především o morény, 

terasy, ledovcové amfiteátry, visuté doliny, hladké skalní plotny a ostré štíty, jehly a skalnaté 

hřebeny. Je třeba říci, že na severním svahu hor docházelo k větší ledovcové erozi a to 

z důvodu lepších podmínky. Proto zde byly ledovce větší a severní doliny jsou tak delšími 

a zaříznutějšími. Kromě toho lze na severní straně zaznamenat i hlubší jezera. Je třeba 

podotknout, že ledovce přitom poměrně načaly tvrdé žulové jádro, a později když ustoupily, 

tak se pohoří odrylo až o 500 m níže než před zaledněním. Díky zatopení karů vodou také 
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vznikla tatranská jezera. Dnešní podoby začaly hory dosahovat před 10 000 lety a to když 

skončila poslední doba ledová. Finální podobu hor pak dokončila vodní eroze, pro kterou je 

typický profil údolí ve tvaru písmene V. (tatry.cz, online). V dnešní době povrch Nízkých 

Tater tvoří krystalické horniny a druhohorní sedimenty. Z hlediska geologické stavby jsou 

Nízké Tatry rozdělovány na Ďumbierské Tatry (tzn. vyšší, více navštěvované, jádro tvoří 

prvohorní horniny, zvláště žuly a krystalické břidlice) a Kráĺovohoĺské Tatry (tzn. nižší, méně 

navštěvované, jádro tvoří metamorfované horniny). Nízké Tary se dále vyznačují krasovými 

jevy. Menší krasová území se vyvinula na severu Ďumbierských Tater a za nejznámější je 

považován Demanovský kras, Jánská dolina, Bystrianský kras, Ďumbierský kras, 

Liptovskoteplický kras, Vernárský kras, a Šumiacký kras (Daněk, 2007, s 16 - 21). 

Oblast Nízkých Tater se osidlovala velmi pomalu. První osidlování začalo výskytem 

termálních pramenů a to v Liptovské dolině.  Za hospodářský rozvoj v této oblasti lze 

považovat až polovinu 13. století., kdy se začala zakládat první města. Dá se říci, že všechna 

města byla zakládána za účelem těžby zlata a stříbra, neboť to bylo hlavním hospodářským 

odvětvím středního Slovenska. Hornictví má tedy v Nízkých Tatrách silné základy. Od 15. 

století se poté v Nízkých Tatrách začaly rozšiřovat i pastviny, a v důsledku vyčerpání 

těžebních ložisek se zde začalo se zemědělstvím. Od 18. století se místo drahých kovů 

v Nízkých Tatrách začala těžit železná ruda. Kromě toho byla vybudována lesní železnice a 

velká pila na zpracování dřeva z místních lesů. Vzhledem k velkému populačnímu přírůstku a 

nedostatku práce se tato oblast začala potýkat s vysídlováním, což vyvrcholilo první světovou 

válkou a hospodářskou krizí ve 30. letech. Je třeba říci, že vzhled krajiny se tímto vývojem 

výrazně změnil (Daněk, 2007, s 30 - 34). 

Pro Nízké Tatry je v současnosti charakteristické poměrně drsné podnebí. 

V návaznosti na nadmořskou výšku se mění teploty, přičemž na horských hřebenech dosahují 

v lednu -9 o C, a v létě +9 o C. V údolích Nízkých Tater jsou ovšem teploty o něco příznivější, 

neboť v lednu tam dosahují -6 o C, a v létě +14 o C. Stejně tak v návaznosti na nadmořskou 

výšku se mění srážkové poměry. Průměrný roční úhrn srážek je v nížinách 900 mm, na 

horských hřebenech pak 1 600 mm. Na horských hřebenech vydrží i déle sněhová přikrývka. 

Například na Chopku se jedná až o 130 dní v roce. V zimním období se bohužel tato oblast 

potýká s nebezpečím lavin, v letním období naopak s častým výskytem bouřek. Vzhledem 

k častým srážkám jsou Nízké Tatry poměrně bohaté na podzemní vody. Postupným vývojem 

se zde vyvinula i říční síť, která má ovšem odlišný charakter v různých částech. Na některých 

tocích lze shledat i vodopády, někde i jezera, ale nejsou tak častým jevem. Je třeba 
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podotknout, že v Nízkých Tatrách se dochovaly minerální prameny, které se vyskytují 

především po obvodě Nízkých Tater. V Korytnici jsou dokonce využívány k léčebným 

účelům. Kromě toho minerální prameny naplňují i místní termální koupaliště, která jsou 

významnou a vyhledávanou turistickou atrakcí (Lacika, 2008, s. 21 - 23). 

V oblasti flóry lze říci, že Nízké Tatry disponují největším počtem rostlinných druhů 

na Slovensku. Právě geologický podklad umožňuje pestrost ekosystému. Okolo 129 druhů 

rostlin je zde navíc chráněno zákonem. Z rostlinného společenstva převládá les, především 

smíšený s bukem, smrkem, jedlí bělokorou a javorem klenem. Ve vyšších polohách Nízkých 

Tater pak převládají smrkové lesy, a naopak v údolích lužní lesy. Bohatou flóru v Nízkých 

Tatrách navíc doplňuje několik endemitů a reliktních rostlin. Kromě toho jsou Nízké Tary 

bohaté i na faunu. Vyskytují se zde skoro všechny západokarpatské horské a vysokohorské 

druhy. Žijí zde vzácné druhy hmyzu, ale i motýlů, a dále kamzíci, kteří zde v minulosti 

vyhynuli a v letech 1969 až 1974 zde bylo vypuštěno na 28 kamzíků horských. Ty se 

postupně rozmnožují a dle posledního sčítáno se jednalo o 103 kusů. Lze zde nají i velké 

šelmy (tzn. medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovida), ale i malé šelmy (tzn. kočka divoká, 

vydra říční, lišky, kuna lesní i skalní, jezevec). Výskyt lze zaznamenat i u ptáků, například 

lindušky horské nebo pěvušky podhorní. Kromě toho v lesích žije i velké množství lovné 

zvěře (Daněk, 2007, s 26 - 29). 
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3 LYŽARSKÉ STŘEDISKO JASNÁ 

Tato kapitola obsahuje představení vybraného lyžařského střediska Jasná, jeho historie i 

současnosti, a jeho turistické nabídky včetně ubytovacích a stravovacích možností. Lyžařské 

středisko Jasná je přitom největším slovenským střediskem, jehož rozloha se rozprostírá na 

území dvou regionů, kterými jsou Liptov a Horehron.  

3.1 Představení lyžařského střediska 

Lyžařské středisko Jasná je součástí horského cestovního ruchu na Slovensku. Je 

součástí skupiny Tatry mountain resorts, která je jednoznačným lídrem v počtu 

provozovaných středisek, lyžařských vleků, přepravních kapacit a kilometrů sjezdových tratí i 

lyžařských vleků. Je třeba říci, že horská střediska na Slovensku jsou z převážné většiny 

vlastněny soukromými podnikateli, ale někdy i ve spolupráci s místními samosprávami a 

národními parky. Celkově lze na Slovensku najít okolo 100 lyžařských lokalit a přibližně 47 

významných středisek, které návštěvníkům nabízejí ubytovací kapacity 3*, 4* a 5* kvality. 

Při porovnání jednotlivých resortů a jejich kilometrů lyžařských tratí představují Jasná Nízké 

Tary (49 km) a Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské pleso (24 km) 

největší na Slovensku. Za nimi následuje Velká Rača Oščadnica (17 km), Vrátna Free Time 

Zone (13 km), Skipark Kubínska Hoľa (14 km), a Winter Park Martinky (13 km), Ročná 

správa, 2014/2015, s. 36). 

Lyžařské středisko Jasná je celoročně fungujícím poskytovatelem služeb cestovního 

ruchu. Jedná se o turisticko-rekreační, ale i sportovní komplex, který je považován za 

nejvýznamnější a nejnavštěvovanější lokalitu v Nízkých Tatrách, splňující nejmodernější 

požadavky návštěvníků (Čihař, 2010, s. 85). Jasná se nachází pod severní i jižní části hory 

Chopok. 

3.1.1 Historie 

Název lyžařského střediska Jasná byl v minulosti vytvořen uměle (Čihař, 2010, s. 85).  

Historie tohoto střediska sahá až do 50. letech 20. století, kdy se v Nízkých Tatrách začala 

budovat první střediska. Největší středisko začalo růst právě v Demänovské dolině, tedy na 

současném území střediska Jasná. V roce 1992 bylo poté založeno středisko SKI Jasná, a až 

v roce 2003 byl tento název změněn na Jasná Nízké Tatry, a. s. Akcionáři této společnosti se 

poté v roce 2009 rozhodli navýšit kapitál a tak se přejmenovali na Tatry mountain resorts 

(dále jen TMS) a vstoupili na burzu cenných papírů. Od roku 2009 tak nakoupili mnoho 
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společností a stali se jejich 100% majiteli. Jednalo se například o společnost Tatranská lanová 

dráha, a. s., či Grandhotel Praha. V roce 2011 pak společnost přistoupila ke strategické 

akvizici Tatralandia Holiday Resort. Od roku 2015 navíc TMR vlastní 75% podíl společnosti, 

která vlastní a provozuje Slezský zábavní park. Provozovatelem střediska Jasná je tedy od 

roku 2003 akciová společnost Tatry mountain resorts (Ročná správa, 2014/2015, s. 10 – 11). 

3.1.2 Současnost 

Lyžařské středisko Jasná Nízké Tatry je největším slovenským střediskem nacházejícím 

se v nadmořské výšce 934 m v údolí, s 1 061 m převýšením, a s 2 004 m na vrcholu. Jasná se 

nachází na území severní části Liptova, a jižní části Horehroni. Lyžařské středisko 

v současnosti podle výroční zprávy jeho provozovatele nabízí návštěvníkům 49 km sjezdovek 

a 4,5 km lyžařských cest. Pokud je dostatek přírodního sněhu, tak ski areál Jasná nabízí 

nejlepší podmínky pro freeride. V rámci ski areálu je k dispozici až 30 lanovek a vleků 

s dostačenou kapacitou. Lyžařský terén představuje z 43% modré sjezdovky, z 41% červené 

sjezdovky a z 16% černé sjezdovky. Pro začátečníky a děti jsou k dispozici tři dětské parky, a 

to v oblasti na Lúčkach, Bielej Púti a Krupové (onthesnow, online). Jasná Nízké Tatry nabízí 

svým návštěvníkům jak aktivity v období zimní, tak i letní sezóny.  

V zimní sezóně patří středisko Jasná mezi největší lyžařský areál, který nabízí velké 

množství sjezdovek, 9 freeridových zón, snow park, a celou nabídku zajímavých ski 

programů. V roce 2012 dokonce lyžařské středisko Jasná bylo zařazeno mezi top 10 zimních 

destinací v Evropě, a to prestižním vydavatelem Lonely Planet. V roce 2014 pak lyžařské 

středisko Jasná Nízké Tatry v Itálii získalo pět prestižních ocenění kvality mezinárodním 

Skiareateste a uspělo tak v silné konkurenci alpských středisek. V tomtéž roce 2014 pak v 

rámci World Snow Awards v Londýně získala Jasná ocenění za nejrychleji rozvíjející se 

středisko "Best Up And Coming Resort ". V letní sezoně nabízí Jasná svým návštěvníkům 

také mnohé možnosti pro sportovní vyžití. Jedná se například o horské káry, nordic walking a 

jízdu v horském bike parku, který má téměř 13 km tratí v rámci čtyř úrovní. Bike park 

využívá především přírodní podmínky, ale také nabízí uměle vytvořené dřevěné překážky či 

jiné terénní úpravy. Ve své podstatě tak nabízí kvalitní podmínky a prostor pro trénink a 

rozvoj dovedností profesionálních jezdců, ale i méně zkušených rekreačních cyklistů. 

Rodinám s dětmi nakonec Jasná nabízí na severní i jižní straně Chopku naučnou stezku se 

zábavným programem Drakopark Chopok, a bezplatné unikátní muzeum lanového komplexu 

zvaného Von Roll z roku 1954 (Ročná správa, 2014/2015, s. 15 – 16). 
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V současnosti středisko disponuje širokou nabídkou sjezdovek, které se nachází na 91 

hektarech půdy.  Na sjezdovkách je vybudován plně automatizovaný vysokotlaký zasněžovací 

systém se 446 zasněžovacími body. Z pohledu obtížnosti je ve středisku 8 lehkých modrých 

sjezdovek v celkové délce 19 235 m, 15 středně těžkých červených v celkové délce 17 910 m 

a 6 těžkých černých sjezdovek v celkové délce 7 325 m. Kromě sjezdovek je ve středisku 7 

lyžařských cest v délce 4 520 m, jak již bylo zmiňováno. Ve středisku se nachází jedna trať v 

délce 990 m, která je vybavena umělým osvětlením pro účely večerního lyžování (Ročná 

správa, 2014/2015, s. 16). 

V rámci střediska je provozováno 30 lanovek a vleků s celkovou kapacitou 32 484 

osob za hodinu. K dispozici jsou jak sedačkové, tak i kabinové lanovky. V zimní sezoně 

2013/14 byla dokončena nová 6. sedačková lanovka v lokalitě Lúčky s přepravní kapacitou 2 

460 osob/hod., díky které mohly v rámci střediska Jasná přibýt nové nástupní body. V zimní 

sezoně 2012/13 poté zajistilo dokončení kabinkové lanovky Funitel Doppelmayr 24-FUN 

komfortní propojení severní a jižní části střediska, ale i komfortní dopravní spojení z údolní 

části střediska Zahrádky až na Chopok. Nutné je podotknout, že tato kabinková lanovka patří 

k nejmodernějším technologiím svého druhu na světě a umožňuje provoz i při rychlosti větru 

až do 120 km/h. Dopravní rychlost tohoto zařízení je 7 m/s a samotná přeprava návštěvníků 

trvá pouhých 6,5 minuty. Další strategickou kabinovou lanovkou je gondola Doppelmayr 15-

MGD. Gondola umožňuje provoz při rychlosti větru až do 90 km/h a doba jízdy je při 

dopravní rychlosti 6 m/s pouze 5,44 minuty. Ve středisku Jasná lze najít i šikmý výtah 

Twinliner 50-SSB, který slouží k přemístění návštěvníků v době nepříznivého počasí, kdy jiná 

dopravní zařízení nemohou být v provozu. Všechna tři nová zařízení byla v horských 

podmínkách na Slovensku použita poprvé v zimní sezóně 2012/13 a gondola 15-MGD je 

první s takovým speciálním designem (Ročná správa, 2014/2015, s. 16 - 17). 

3.2 Nabídka lyžařského střediska 

Lyžařské středisko Jasná nabízí nejenom ubytovací a stravovací služby, ale taktéž 

přírodní zajímavosti krasové, horské i vysokohorské povahy, sjezdové tratě, zábavní služby, 

atrakce, wellness služby i doplňkové služby. V zimním období je celé středisko propojeno 

několika lanovkami a vleky se záchytnými a občerstvovacími body (Čihař, 2010, s. 85). 

 Mezi nabídkou restauračních služeb jsou jednak restaurace, ale i ski bary: 

 Restaurant & Club Happy End - Bílá Pouť 1 117 m n. m. – jedná se o centrum noční 

zábavy a zimní klubové scény na Liptově. Toto centrum je v provozu od zimní 
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sezóny 2010/2011. Během dne nabízí návštěvníkům kvalitní restauraci s kapacitou 

500 osob, a večer největší diskotéku v regionu s live koncerty a kapacitou více než 1 

000 hostů. 

 Bernardino Burger Restaurant - Brhliská 1 423 m n. m. – jedná se o restauraci, která 

nabízí hostům hamburgery, saláty a dezerty. Tato restaurace se nachází ve vrcholové 

stanici kabinkové lanovky Grand Jet, odkud vede mírná - tzv. modrá sjezdovka. Pro 

rodiče s dětmi je zde k dispozici největší dětský koutek na svahu. 

 Von Roll Restaurant - Luková 1 670 m n. m. – jedná se o vyhlídkovou a la carte 

restauraci a samoobslužnou restauraci. Tato restaurace se nachází v historické budově 

lanovky ve stanici Luková. Historické konstrukce a zařízení se zachovaly i po 

rekonstrukci, a tak dodávají takzvané Museum Restaurant neobvyklou atmosféru. 

 Après-ski bary – jedná se o síť barů, které nabízejí každý den návštěvníkům 

občerstvení přímo na svahu. Kromě toho nabízí i pravidelné akce, skvělou hudbu, 

drinky a soutěže. Après-ski bary jsou místem, kde se mohou lyžaři setkávat a to 

přímo na svazích, a kde se také mohou poměrně rychle občerstvit. Tyto bary lze dále 

rozdělit do několika podkategorií: 

o CHAMPAGNE BAR Happy End – Bílá Pouť 1 117 m n. m. – jedná se o 

jediný bar, který na svazích nabízí šampaňské a širokou nabídku vín a 

šumivých sektů. 

o FUNIBAR - Průhyb 1 349 m n. m. – jedná se o poměrně nový bar při nástupní 

stanici nové lanovky Funitel s otevírací prosklenou střechou a s kupolí s 

výhledem. Tento bar je jedním z prvních svého druhu ve střední Evropě.  

o Snow Bar - Zadní Dereše 1 440 m n. m. – tento bar je určený pro občerstvení 

a nachází se na jihu Chopku. 

o Mezi další bary poté patří Après-ski bary ve stanicích Zahrádky; FIS BAR 1 

028 m n. m., v lokalitě Bílá Pouť; Happy End bar 1 117 m n. m.; Srdíčko 1 

213 m n. m.; a nový après-ski bar Lúčky 943 m n. m.  

 Snack Bar - Rovná Hoľa 1 491 m n. m. – tento bar má vynikající polohu s pohodlným 

přístupem pro příchozí lyžaře, kteří jsou přepravováni ze Zahrádek. 

 Rotunda Restaurant - Chopok 2 004 m n. m. – jedná se o zcela zrekonstruovanou 

vyhlídkovou restauraci, která má 360 stupňový panoramatický výhled v nadmořské 

výšce 2 004 m n. m. na vrchol Chopku. Restaurace nabízí kapacitu 100 míst a 

sluneční terasu s kapacitou 200 míst. Nachází se při výstupní stanici lanovek Funitel a 
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kabinkové lanovky s 15 místy. Tato restaurace nabízí návštěvníkům exkluzivní 

výhled na Vysoké a Západní Tatry a Horehronie. Součástí této restaurace je i Rum 

bar, který nabízí návštěvníkům 61 světových značek rumů. Ve vstupní hale je pak 

samoobslužný Energy Bar se 60 místy. 

 Restaurant Kosodrevina - Kosodrevina 1 494 m n. m. – jedná se o restauraci, která 

nabízí velkou sluneční terasu orientovanou na jih. Součástí restaurace je i mini 

muzeum (Ročná správa, 2014/2015, s. 18). 

 

Mezi nabídkou ubytovacích služeb jsou především hotely tříhvězdičkové až 

čtyřhvězdičkové: 

 Hotel Tři Studničky ****, Demänovská Dolina – tento hotel disponuje 36 pokoji a 

100 lůžky. Návštěvníků nabízí architektonické a dispoziční řešení exteriérů a interiérů, 

které utváří soulad s okolním horským prostředím a panoramatem místních hor. Tento 

hotel je umístěn v lesním prostředí v blízkosti horského potoka. V roce 2010 přibyly v 

hotelu nové konferenční prostory s atraktivním výhledem na horský potok a wellness 

centrum s první horskou pláží v Tatrách. Jednalo se o strategické rozšíření služeb, 

které vhodně vyplnilo mezeru v jeho nabídce. 

 Wellness hotel Grand ****, Jasná – tento hotel disponuje 157 pokoji a 311 lůžky. 

Hotel se nachází přímo v centru Jasné, v nadmořské výšce 1 100 m n. m., přímo u 

stanice moderní kabinkové lanovky Grand Jet s 8 místy. Tento horský hotel má velmi 

vhodnou polohu a je vybavený wellness centrem, i multifunkčním kongresovým sálem 

s kapacitou 350 míst. 

 Chalets Jasná de Luxe **** - tento hotel disponuje 28 apartmány, a 112 lůžky. 

Apartmány jsou ve stylu francouzských alpských chat. Jedná se o velmi luxusní 

prostory, které mají taktéž jako Wellness hotel Grand strategickou polohu přímo na 

svahu na Zahrádkách. Hotel nabízí nadstandardní služby. Každý apartmán má dvě 

samostatné ložnice a hosté mohou využít i wellness centrum v přízemí. 

 Hotel Srdiečko ** - tento hotel disponuje 45 pokoji, s celkovým počtem 125 lůžek. 

Tento hotel má bezkonkurenční umístění přímo pod svahem ve středisku Jasná Nízké 

Tatry v lokalitě Chopok Jih. 

 Hotel Rotunda – tento hotel disponuje 3 pokoji s kapacitou 12 lůžek. Jedná se o 

nejmenší hotel ve středisku Jasná. Nachází se přímo na vrcholu Chopku v Nízkých 

Tatrách v nadmořské výšce 2 004 m. Hotel Rotunda je součástí obnoveného 
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komplexu Rotunda, který spojuje severní a jižní stranu Chopku novými lanovkami. 

Tento nejvýše položený hotel nabízí ubytování pro náročné hosty, kteří si chtějí 

vychutnat dovolenou plnou zážitků. Přímo v hotelu se nachází panoramatická 

restaurace Rotunda s nabídkou jídel české a světové kuchyně, Energy barem s 

rychlým občerstvením a Rum barem se selekcí speciálních rumů z celého světa.  

 Holiday Village Tatralandia – jedná se o komplex 155 srubů a apartmánů s celkovým 

počtem 700 lůžek. Tento ubytovací resort je považován za ojedinělý na Slovensku a 

nachází se v blízkosti Aquaparku Tatralandia. Stylové bungalovy a apartmány jsou 

rozděleny do 11 tematických osad s kompletním zázemím recepce, restaurace a 

komplexními hotelovými službami (Ročná správa, 2014/2015, s. 20 - 21). 

 

Na závěr je nutné zmínit, že velkým a vyhledávaným zážitkem v oblasti Nízkých Tater 

kousek od střediska Jasná je největší celoroční areál vodní zábavy Tatralandia. 
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4 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Tato kapitola obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření realizovaného u návštěvníků 

lyžařského střediska Jasná. Výstupem realizovaného dotazníkového šetření je vyhodnocení 

návštěvnosti tohoto vybraného lyžařského areálu v Nízkých Tatrách, a formulace možných 

návrhů a doporučení na zlepšení jeho návštěvnosti. 

4.1 Metodologie dotazníku 

Dotazníkové šetření je kvantitativní metodou, která může studovat trendy, ověřovat 

hypotézy či porovnávat. Bývá považována za reprezentativní metodu, která může odhalit 

kauzalitu jevů. Pro kvantitativní metodu je charakteristické statistické měření (Jandourek, 

2012, s. 156).  

4.1.1 Stanovení metodologických proměnných 

Za účelem dotazníku jsou stanoveny dílčí metodologické proměnné, které obsahují 

metodu a techniku šetření, ale i objekt (tzn. na koho se šetření zaměří), předmět (tzn. obsah 

šetření) a subjekt (tzn. kdo šetření bude realizovat a vyhodnocovat), ale i místo šetření: 

 Metoda šetření – kvantitativní metoda 

 Technika šetření – dotazník 

 Subjekt šetření – autor 

 Předmět šetření – návštěvnost vybraných lyžařských areálů v Nízkých Tatrách 

s ohledem na největší slovenské středisko Jasná 

 Objekt šetření – návštěvníci lyžařského střediska Jasná 

 Lokalita šetření – lyžařské středisko Jasná v Nízkých Tatrách 

4.1.2 Charakteristika respondentů 

Pro účely statistického měření byl osloven velký počet respondentů, mezi kterými bylo 

100 návštěvníků lyžařského střediska Jasná. Těchto 100 návštěvníků představuje výzkumný 

vzorek, který byl vybrán jako nereprezentativní vzorek populace, neboť byli oslovováni 

návštěvníci ve věkové kategorii mezi 18 až 65 lety. Důvodem tohoto výběru byla náročnost 

otázek dotazníku, neboť v některých otázkách se objevovaly odbornější termíny, kterým by 

nemuseli mladší nebo starší respondenti úplně rozumět, jak například freestyle, freeridové 
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zóny aj. Návštěvníci byli různého pohlaví, věkových kategorií 18 – 65 let, a z různých zemí. 

Proto byl dotazník použit v terénu jak v českém, tak i ve slovenském a anglickém jazyce.  

4.1.3 Dotazník a jeho vyhodnocení 

Dotazník obsahoval celkem 15 otázek, které byly předem formulovány. Necelá 

polovina otázek (tzn. otázky č. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12) byly uzavřenými otázkami s možnosti 

několika odpovědí. Další otázky dotazníku byly polootevřené (tzn. otázky č. 3, 7, 8, 9, 11, 13, 

14, 15), neboť obsahovaly jak možnosti odpovědí, tak možnost otevřeného vyjádření. Jedna 

otázka dotazníku (tzn. otázka č. 11) byla poté zcela otevřenou otázkou. Všechny dotazníky 

byly vyhodnoceny v rámci tří oblastí: 

 1. oblast dotazníkového šetření – identifikační údaje návštěvníků 

 2. oblast dotazníkového šetření – návštěvnost lyžařských středisek 

 3. oblast dotazníkového šetření – návštěvnost lyžařského střediska Jasná 

Otázky dotazníku byly vyhodnocovány za pomoci absolutních a relativních četností, 

neboť u některých otázek mohli respondenti volit více odpovědí, tak aby byl při 

vyhodnocování výsledků přehled v počtu i procentním podílu těchto odpovědí. Tabulky tedy 

poukazují na absolutní a relativní četnosti, a následné sloupcové grafy znázorňují absolutní 

četnosti.  

4.2 Vyhodnocení výsledků 

4.2.1 Identifikační údaje návštěvníků 

1. Jakého jste pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

 

Tabulka 1 Podíl absolutních a relativních četností u 1. otázky dotazníku. Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Žena 55 55 % 

Muž  45 45 % 
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První otázka dotazníkové šetření se věnovala pohlaví návštěvníků. Lze zhodnotit, že 

mezi respondenty nejsou velké rozdíly v pohlaví, neboť 55% tvoří muži a 45% ženy, viz 

Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 Graf výsledků 1. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

2. Jaké věkové kategorie jste? 

a. Méně jak 18 let 

b. 18 – 25 let 

c. 26 – 35 let 

d. 36 – 45 let 

e. 46 – 55 let 

f. 56 – 65 let 

g. Více jak 65 let 

 

Tabulka 2 Podíl absolutních a relativních četností u 2. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Méně jak 18 let 0 0 % 

18 – 25 let 17 17 % 

26 – 35 let 32 32 % 

36 – 45 let 38 38 % 

46 – 55 let 10 10 % 

56 – 65 let 3 3 % 
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Více jak 65 let 0 0 % 

 

Druhá otázka se zaměřovala na věkové složení návštěvníků, přičemž ponejvíce se 

dotazníkového šetření zúčastnila střední generace populace, tedy ve věku 26 až 45 let (70% 

návštěvníků). Dotazníkového šetření se dále nezúčastnil žádný návštěvník, který by měl méně 

jak 18 let, nebo více jak 65 let, viz Obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3 Graf výsledků 2. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

3. Odkud jste? 

a. Slovensko 

b. Polsko 

c. Česká republika 

d. Maďarsko 

e. Rusko 

f. Ukrajina 

g. Jiné  
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Tabulka 3 Podíl absolutních a relativních četností u 3. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní 

četnost 

Slovensko 41 41 % 

Polsko 23 23 % 

Česká republika 12 12 % 

Maďarsko 20 20 % 

Rusko 0 0 % 

Ukrajina 0 0 % 

Jiné 4 4 % 

Součet 100 100 % 

 

Velká část respondentů byla místních, tedy ze Slovenska (41% návštěvníků). Další 

velká část návštěvníků byla z Polska (23% návštěvníků), nebo Maďarska (20% návštěvníků). 

Nutné je zmínit, že poměrně malá část respondentů byla z České republiky (12% návštěvníků) 

a někteří návštěvníci byli také z Německa (4% návštěvníků), viz Obrázek 4. Možným 

důvodem nízké návštěvnosti Nízkých Tater mezi českými turisty mohou být poměrně 

příznivé sněhové podmínky na českých horách v zimní sezoně 2016/2017. 

 

 

Obrázek 4 Graf výsledků 3. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 
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4. Jaký druh zimního sportu preferujete? 

a. Preferuji více sjezdové lyže 

b. Preferuji více běžky 

c. Preferuji více snowboard 

d. Preferuji jiný zimní sport 

 

Tabulka 4 Podíl absolutních a relativních četností u 4. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Preferuji více sjezdové lyže 62 62 % 

Preferuji více běžky 26 26 % 

Preferuji více snowboard 12 12 % 

Preferuji jiný zimní sport 0 0 % 

 

Ponejvíce oslovení návštěvníci Nízkých Tater preferují sjezdové lyže (62% 

návštěvníků). Zbylá část respondentů preferuje běžky (26% návštěvníků), a mladší 

respondenti neboli 12% návštěvníků poté preferuje snowboard, viz Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 Graf výsledků 4. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

4.2.2 Návštěvnost lyžařských středisek 
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a. Ano navštěvuji: 

i. Střediska na Slovensku 

 Levoča - Závada 

 PARK SNOW Donovaly 

 Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica 

 Porač PARK 

 Rekreační středisko Vadičov 

 Ružomberok - Malinô Brdo 

 Salamandra Resort 

 Skalka arena 

 Skicentrum Opalisko 

 Skicentrum Strednica Ždiar 

 SKI Bachledova 

 Ski Krahule 

 Ski Mlynky 

 SKI PARK Kubínská hoľa 

 Ski Centrum Bačova Roveň 

 SNOWLAND Valčianska dolina 

 Šachtičky 

 Tále Ski Resort 

 Vrátna Free Time Zone 

 Vysoké Tatry - Štrbské pleso 

 Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 

 Winter park Martinky 

ii. Jiná střediska mimo Slovensko 

b. Ne nenavštěvuji 
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Tabulka 5 Podíl absolutních a relativních četností u 5. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano navštěvuji 95 95 % 

Ne nenavštěvuji 5 5 % 

 

Pátá otázka dotazníkového šetření se věnovala návštěvnosti různých lyžařských 

středisek. Tato otázka je podrobena dvojímu vyhodnocení. Za prvé jsou vyhodnoceni celkově 

všichni respondenti, kteří odpověděli a. (navštěvují i jiná střediska) a b. (nenavštěvují). Jak 

lze z výsledků vidět, tak kromě 5% respondentů, téměř všichni návštěvníci navštěvují i jiná 

lyžařská střediska (95% návštěvníků), viz Obrázek 6.  

Za druhé jsou vyhodnoceny odpovědi jen těch 95% respondentů, kteří odpověděli jen 

a. (navštěvují i jiná střediska), a to v rámci varianty i (střediska na Slovensku), a varianty ii 

(jiná střediska mimo Slovensko), viz Obrázek 7. 

 

 

Obrázek 6 Graf výsledků 5. otázky dotazníku – preference návštěvnosti jiných středisek Zdroj: Autor. 

 

Výpovědi těch návštěvníků, co navštěvují i jiná střediska, tedy odpověděli a. 

(navštěvují i jiná střediska), jsou tedy zde podrobeny dalšímu vyhodnocení. Nadpoloviční 

většina navštěvuje pouze střediska na Slovenku (68% respondentů) a část z nich i jiná 

střediska a to mimo Slovensko (27% respondentů), viz Obrázek 7. 

 

Tabulka 6 Podíl absolutních a relativních četností u 5. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 
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 Absolutní četnost Relativní četnost 

Střediska na Slovensku 68 68 % 

Jiná střediska mimo Slovensko 27 27 % 

Součet 95 95 % 

 

 

Obrázek 7 Graf výsledků 5. otázky dotazníku – podíl návštěvnosti jiných středisek na a mimo Slovensko  

Zdroj: Autor. 

 

 Tato pátá otázka dotazníkového šetření se věnovala i tomu, jaká lyžařská střediska 

respondenti na Slovensku nejvíce navštěvují. Velkou preferencí jsou Vysoké Tatry, což tomu 

tak bylo i v historii vývoje cestovního ruchu v Tatrách. Lyžařskou velmocí je Tatranská 

Lomnice a Štrbské pleso. Velmi preferovanými jsou ovšem i Donovaly v Nízkých Tatrách. 

Ostatní lyžařská střediska, samozřejmě vyjma střediska Jasná, již nejsou natolik populárními, 

i když je někteří respondenti navštěvují, viz Obrázek 8. 
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Obrázek 8 Graf výsledků 5. otázky dotazníku – preference lyžařských středisek na Slovensku Zdroj: Autor. 

 

Tabulka 7 Podíl absolutních a relativních četností u 5. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Levoča - Závada 4 4 % 

PARK SNOW Donovaly 45 45 % 

Snow Paradise Veľká 

Rača Oščadnica 
10 10 % 

Porač PARK 7 7 % 

Rekreační středisko 

Vadičov 
6 6 % 

Ružomberok - Malinô 

Brdo 
5 5 % 

Salamandra Resort 15 15 % 

Skalka arena 1 1 % 

Skicentrum Opalisko 1 1 % 

Skicentrum Strednica 

Ždiar 
5 5 % 

SKI Bachledova 5 5 % 

Ski Krahule 9 9 % 

Ski Mlynky 8 8 % 

SKI PARK Kubínská 

hoľa 
5 5 % 

Ski Centrum Bačova 

Roveň 
6 6 % 
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SNOWLAND 

Valčianska dolina 
4 4 % 

Šachtičky 3 3 % 

Tále Ski Resort 2 2 % 

Vrátna Free Time Zone 1 1 % 

Vysoké Tatry - Štrbské 

pleso 
60 60 % 

Vysoké Tatry - 

Tatranská Lomnica 
68 68 % 

Winter park Martinky 2 2 % 

Součet 272 272 % 

 

6. Co očekáváte od lyžařských středisek? 

a. Kvalitní ubytovací služby 

b. Kvalitní stravovací služby 

c. Nabídku občerstvovacích bodů přímo na svahu a u nástupních stanic 

d. Turisticky rekreační vyžití 

e. Sportovní vyžití 

f. Širokou a kvalitní nabídku sjezdovek 

g. Širokou a kvalitní nabídku lyžařských cest 

h. Zasněžovací systémy 

i. Možnost večerního lyžování 

j. Dostatečné zabezpečení kapacity lanovek a vleků 

k. Půjčovny a servis 

l. Dětské ski parky  

m. Lyžařské školy  

n. Wellness služby 

o. Zábavní služby (kluby, zábavní centra, aj.) 

p. Atrakce  
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Tabulka 8 Podíl absolutních a relativních četností u 6. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Kvalitní ubytovací 

služby 
91 91 % 

Kvalitní stravovací 

služby 
91 91 % 

Nabídku 

občerstvovacích bodů 

přímo na svahu a u 

nástupních stanic 

88 88 % 

Turisticky rekreační 

vyžití 
0 0 % 

Sportovní vyžití 100 100 % 

Širokou a kvalitní 

nabídku sjezdovek 
81 81 % 

Širokou a kvalitní 

nabídku lyžařských cest 
35 35 % 

Zasněžovací systémy 88 88 % 

Možnost večerního 

lyžování 
30 30 % 

Dostatečné zabezpečení 

kapacity lanovek a vleků 
50 50 % 

Půjčovny a servis 88 80 % 

Dětské ski parky 42 42 % 

Lyžařské školy 59 59 % 

Wellness služby 70 70 % 

Zábavní služby (kluby, 

zábavní centra, aj.) 
65 65 % 

Atrakce 60 60 % 

 

Od lyžařských středisek mají návštěvníci mnohá očekávání, viz Obrázek 9. Všichni 

očekávají především sportovní vyžití. Dále je pro návštěvníky důležité kvalitní ubytování 

(uvedlo 91 návštěvníků), a stravování (uvedlo 91% návštěvníků). Poměrně často návštěvníci 

zmiňovali i nabídku občerstvovacích bodů (uvedlo 88% návštěvníků), zasněžovací systémy 

(uvedlo 88% návštěvníků) a služby půjčoven (uvedlo 88% návštěvníků). Ihned poté se velmi 

často ve výpovědích objevovaly i požadavky na nabídku sjezdovek (uvedlo 81% 
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návštěvníků), kdežto požadavků na lyžařské cesty bylo méně (uvedlo 35% návštěvníků), 

neboť jak již bylo dříve dotazníkem zjištěno, tak návštěvníci více preferují sjezdové lyže. 

Hned poté návštěvníci od lyžařských středisek očekávají wellness služby (uvedlo 70% 

návštěvníků). Jelikož mezi návštěvníky byla nadpoloviční většina mladých lidí a mladých 

rodin, tak zde se tyto dvě skupiny lišily ve svých očekáváních. Mladé rodiny požadují dětské 

vyžití, tedy dětské ski parky a lyžařské školy i atrakce, kdežto mladí lidé více požadují 

zábavní služby. Polovina návštěvníků se pak zmiňovala i o dostatečném zabezpečení kapacity 

lanovek a vleků. Nejméně se přitom návštěvnici zmiňovali o možnosti večerního lyžování. 

 

 

Obrázek 9 Graf výsledků 6. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

7. Podle jakých kritérií se rozhodujete, když volíte, které středisko navštívíte? 

a. Dostupnost 

b. Kapacita střediska 

c. Cena ski pasů 

d. Cena ubytovacích a stravovacích služeb 

e. Nabídka sjezdovek 

f. Nabídka lyžařský cest 

g. Nabídka služeb a atrakcí pro děti 

h. Nabídka služeb pro zábavu 

i. Nabídka wellness služeb 
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j. Podle jiných kritérií  

 

Tabulka 9 Podíl absolutních a relativních četností u 7. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Dostupnost 95 95 % 

Kapacita střediska 25 25 % 

Cena ski pasů 100 100 % 

Cena ubytovacích a 

stravovacích služeb 
98 98 % 

Nabídka sjezdovek 30 30 % 

Nabídka lyžařský cest 8 8 % 

Nabídka služeb a 

atrakcí pro děti 
51 51 % 

Nabídka služeb pro 

zábavu 
40 40 % 

Nabídka wellness služeb 88 88 % 

Podle jiných kritérií 0 0 % 

Součet 535 535 % 

 

 

Obrázek 10 Graf výsledků 7. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 
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Návštěvníci lyžařských středisek se ponejvíce rozhodují podle ceny ski pasů (100%), 

poté ceny ubytování a stravování (98%), a dostupnosti lyžařského střediska (95%). Kapacitu 

střediska přitom neřeší ani polovina návštěvníků (pouze 25%). Oproti tomu velkým kritériem, 

nikoliv tak velkým jako cena, je nabídka wellness služeb (88%), nabídka služeb a atrakcí pro 

děti (51%), nebo pro zábavu (40%). Mnohem méně pak návštěvníci zmiňovali nabídku 

sjezdovek (30%) nebo ještě méně nabídku lyžařských cest (8%), viz Obrázek 10. 

 

8. Co Vás vede k tomu navštívit lyžařská střediska v zimním období? 

a. Sjezdovky 

b. Běžky 

c. Freestyle 

d. Jiné zimní sporty 

e. Příroda 

f. Zimní dovolená 

g. Jiné důvody  

 

Tabulka 10 Podíl absolutních a relativních četností u 8. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Sjezdovky 62 62 % 

Běžky 26 26 % 

Freestyle 12 12 % 

Jiné zimní sporty 5 5 % 

Příroda 10 10 % 

Zimní dovolená 80 80 % 

Jiné důvody  0 0 % 

Součet 195 195 % 
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Návštěvníci v zimním období navštěvují lyžařská střediska převážně za účelem zimní 

dovolené (uvedlo 80% návštěvníků) a zimních sportů. Jak již poukázaly předešlé výsledky 

dotazníku, tak nejvíce jezdí návštěvníci na hory v zimním období za účelem sjezdovek 

(uvedlo 62% návštěvníků), méně pak za účelem běžek (uvedlo 26% návštěvníků), freestylu 

(uvedlo 12% návštěvníků) nebo přírody (uvedlo 10% návštěvníků), či jiných zimních sportů 

(uvedlo 5% návštěvníků), viz Obrázek 11. 

 

 

Obrázek 11 Graf výsledků 8. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

9. Co Vás vede k tomu navštívit lyžařská střediska v letním období? 

a. Horská turistika 

b. Cyklistika 

c. Jiné letní sporty 

d. Příroda 

e. Letní dovolená 

f. Jiné důvody 
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Tabulka 11 Podíl absolutních a relativních četností u 9. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Horská turistika 88 88 % 

Cyklistika 48 48 % 

Jiné letní sporty 35 35 % 

Příroda 50 50 % 

Letní dovolená 60 60 % 

Jiné důvody 0 0 % 

Součet 281 281 % 

 

Lyžařská střediska v letním období naopak návštěvnici navštěvují převážně za účelem 

horské turistiky (uvedlo 88% návštěvníků) a letní dovolené (uvedlo 60% návštěvníků). Kromě 

toho významnou roli hraje i zájem o přírodu (uvedlo 50% návštěvníků) a cyklistiku (uvedlo 

48% návštěvníků), viz Obrázek 12. 

 

 

Obrázek 12 Graf výsledků 9. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 
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4.2.3 Návštěvnost lyžařského střediska Jasná 

10. Jste v lyžařském středisku Jasná poprvé? 

a. Ano jsem 

b. Ne nejsem 

 

Tabulka 12 Podíl absolutních a relativních četností u 10. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano jsem 10 10 % 

Ne nejsem 90 90 % 

 

Další část dotazníkového šetření se zaměřovala konkrétně na analýzu návštěvnosti 

lyžařského střediska Jasná. Jak poukazují výsledky, tak 90% respondentů je v lyžařském 

středisku Jasná již po několikáté. Pouze 10% respondentů jej navštívilo poprvé,  

viz Obrázek 13. Tento výsledek nasvědčuje oblíbenosti tohoto ski areálu. 

 

 

Obrázek 13 Graf výsledků 10. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 
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11. Pokud nejste v lyžařském středisku Jasná poprvé, z jakého důvodu se sem vracíte? 

V rámci této 11. otázky dotazníku mohli respondenti otevřeně odpovídat na motivy, 

které je vedou k opakované návštěvě ski areálu Jasná. Nutné je ovšem podotknout, že každý 

z respondentů na tuto otázku vždy neodpověděl. Pouze někteří návštěvníci zmínili, že to mají 

blízko, že si to tady oblíbili, nebo že je láká široké spektrum služeb. Právě na široké spektrum 

služeb poukazovali návštěvníci nejvíce.  

 

12. Pokud jste v lyžařském středisku Jasná poprvé, vrátili byste se sem někdy? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Nevím 

d. Spíše ne 

e. Určitě ne 

 

Tabulka 13 Podíl absolutních a relativních četností u 12. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 3 3 % 

Spíše ano 3 3 % 

Nevím 4 4 % 

Spíše ne 0 0 % 

Určitě ne 0 0 % 

 

V rámci 12. otázky dotazníku odpovídalo pouze 10% respondentů, kteří v rámci otázky 

č. 10 uvedli, že jsou v lyžařském středisku Jasná poprvé. Otázka č. 12 tedy přímo navazuje na 

otázku č. 10 dotazníku. Z těchto 10% respondentů by se nadpoloviční většina sem vrátila, a 

zbylí návštěvníci zatím nevědí. Příznivým výsledkem ovšem je, že nikdo z oslovených 

návštěvníků lyžařského střediska Jasná neuvedl, že by se sem nikdy nevrátil, viz Obrázek 14. 
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Obrázek 14 Graf výsledků 12. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

13. Se kterými službami jste v lyžařském středisku Jasná spokojeni? 

a. Sjezdovky 

b. Lyžařské cesty  

c. Snowpark 

d. Freeridové zóny 

e. Ski programy 

f. Dopravní prostředky (tzn. lanovky a vleky) 

g. Zasněžovací systém 

h. Večerní lyžování 

i. Horské káry 

j. Horský bike park 

k. Naučná stezka se zábavným programem 

l. Lanové muzeum 

m. Wellness služby 

n. Ubytovací služby 

o. Stravovací služby  

p. Služby občerstvovacích bodů 

q. Jiné služby  
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Tabulka 14 Podíl absolutních a relativních četností u 13. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Sjezdovky 55 55 % 

Lyžařské cesty 35 35 % 

Snowpark 54 54 % 

Freeridové zóny 12 12 % 

Ski programy 60 60 % 

Dopravní prostředky 70 70 % 

Zasněžovací systém 88 88 % 

Večerní lyžování 68 68 % 

Horské káry 25 25 % 

Horský bike park 14 14 % 

Naučná stezka se 

zábavným programem 
28 28 % 

Lanové muzeum 30 30 % 

Wellness služby 90 90 % 

Ubytovací služby 99 99 % 

Stravovací služby 99 99 % 

Služby občerstvovacích 

bodů 
99 99 % 

Jiné služby 0 0 % 

Součet 926 926 % 

 

Oslovení návštěvníci lyžařského střediska Jasná již před tím odpovídali, že jsou 

spokojeni s nabídkou služeb v tomto středisku, což dokazují i výsledky otázky 13,  

viz Obrázek 15. Nejvíce jsou přitom návštěvníci spokojeni se službami ubytovacího (uvedlo 

99% návštěvníků) a stravovacího charakteru (uvedlo 99% návštěvníků), včetně poskytování 

občerstvení na sjezdovkách a svazích (uvedlo 99% návštěvníků). Dále jsou návštěvníci velmi 

spokojeni s wellness službami (uvedlo 90% návštěvníků) a zasněžovacím systémem (uvedlo 
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88% návštěvníků). Spokojenost návštěvníci vyjadřovali i s lanovkami a vleky (uvedlo 70% 

návštěvníků), ski programy (uvedlo 60% návštěvníků), sjezdovkami (uvedlo 55% 

návštěvníků) a snowparkem (uvedlo 54% návštěvníků). Mnohem méně návštěvníci 

vyjadřovali spokojenost s nabídkou letních služeb, neboť v létě tito návštěvníci tolik areál 

Jasná nevyhledávají, takže nemohou hodnotit. Proto se ve výpovědích objevuje vyjádření ke 

spokojenosti s letními službami méně, než se zimními, neboť se k ní velká část návštěvníků 

nemůže vyjádřit.  

 

 

Obrázek 15 Graf výsledků 13. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

14. Co Vás vede k tomu navštívit lyžařské středisko Jasná v zimním období? 

a. Zimní sporty 

b. Ski aktivity 

c. Zábavní aktivity a atrakce 

d. Ski program 

e. Wellness služby 

f. Zimní dovolená 

g. Jiné důvody 
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Tabulka 15 Podíl absolutních a relativních četností u 14. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Zimní sporty 100 100 % 

Ski aktivity 60 60 % 

Zábavní aktivity a 

atrakce 
40 40 % 

Ski program 60 60 % 

Wellness služby 90 90 % 

Zimní dovolená 80 80 % 

Jiné důvody 0 0 % 

Součet 430 430 % 

 

Největším motivem k návštěvě lyžařského střediska Jasná v zimním období jsou 

jednoznačně zimní sporty (uvedlo 100% návštěvníků). Poté návštěvníky lákají wellness 

služby (uvedlo 90% návštěvníků), se kterými jsou velmi spokojeni, ale také zimní dovolená 

(uvedlo 80% návštěvníků), ski aktivity (uvedlo 60% návštěvníků) a ski programy (uvedlo 

60% návštěvníků). Mnohem méně jezdí návštěvníci do ski areálu Jasná za účelem zábavních 

aktivit (uvedlo 40% návštěvníků), viz Obrázek 16. 

 

 

Obrázek 16 Graf výsledků 14. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 
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15. Co Vás vede k tomu navštívit lyžařské středisko Jasná v letním období? 

a. Horská turistika 

b. Cyklistika 

c. Zábavní aktivity a atrakce 

d. Wellness služby  

e. Letní dovolená 

f. Jiné důvody 

 

Tabulka 16 Podíl absolutních a relativních četností u 15. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Horská turistika 30 30 % 

Cyklistika 10 10 % 

Zábavní aktivity a 

atrakce 
29 29 % 

Wellness služby 25 25 % 

Letní dovolená 10 10 % 

Jiné důvody 0 0 % 

Součet 104 104 % 

 

Poslední otázka dotazníkového šetření se zaměřovala na motivy vedoucí k návštěvě 

střediska Jasná v letním období. Bohužel všichni oslovení návštěvníci nejezdí do střediska i 

v létě, takže v rámci 15 otázky odpovídala jen 1/3 respondentů. Z těchto respondentů 

ponejvíce uváděli, že do střediska Jasná jezdí v létě za účelem horské turistiky (uvedlo 30% 

návštěvníků), zábavných aktivit a atrakcí (uvedlo 29% návštěvníků) nebo wellness služeb 

(uvedlo 25% návštěvníků). Mnohem méně byly zmíněny motivy k letní dovolené (uvedlo 

10% návštěvníků) nebo cyklistika (uvedlo 10% návštěvníků), viz Obrázek 17.  
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Obrázek 17 Graf výsledků 15. otázky dotazníku Zdroj: Autor. 

 

4.3 Shrnutí výsledků 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření uskutečněného v lyžařském areálu Jasná 

v Nízkých Tatrách mezi 100 jeho návštěvníky lze shrnout zjištěné výsledky. Šetřením bylo 

zjištěno, že respondenti velmi preferují slovenská lyžařská střediska v zimním období. 

V zimním období vyhledávají lyžařská střediska za účelem sjezdových lyží neboli sjezdovek 

a za účelem zimní dovolené. V létě pak vyhledávají lyžařská střediska za účelem horské 

turistiky, letní dovolené a přírody. Oslovení návštěvníci lyžařských středisek dotazníkového 

šetření ponejvíce navštěvují nejedno středisko, a střídají je. V oblibě jsou především Vysoké 

Tatry, tedy Tatranská Lomnica a Štrbské pleso. Z oblasti Nízkých Tater to pak jsou Donovaly 

nebo Jasná, kterou respondenti rádi navštěvují opakovaně a rádi se do tohoto střediska vrací 

především z důvodu širokého spektra poskytovaných služeb. Oslovení návštěvníci se při 

volbě střediska rozhodují především podle ceny ski pasů, ceny ubytovacích a stravovacích 

služeb, ale i podle dostupnosti, bez ohledu na věk nebo národnost. Velkou roli hraje i nabídka 

wellness služeb. Mladé rodiny se poté rozhodují více podle nabídky služeb a atrakcí pro děti, 

mladí lidé zase naopak podle nabídky zábavních aktivit. Věk má zásadní vliv na rozhodování 

při volbě střediska, viz Obrázek 18. 
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Obrázek 18 Analýza vyhodnocení závislosti věku a kritérií rozhodování o volbě střediska  

(nabídka služeb a atrakcí pro děti x nabídka zábavních aktivit) Zdroj: Autor. 

 

Od středisek nejenom v Nízkých Tatrách očekávají oslovení návštěvníci především 

kvalitní ubytování a stravování, nabídku občerstvovacích bodů, zasněžovací systémy, služby 

půjčoven, nabídku sjezdovek a wellness služby. 

Lyžařské středisko Jasná v Nízkých Tatrách, na které se zaměřila velká část 

dotazníkového šetření, navštěvují mladí lidé za účelem zimních sportů a zábavy, a mladé 

rodiny za účelem zimních sportů a vyžití pro děti. Věk zde tedy hraje svoji roli. 

Středisko Jasná ponejvíce navštěvují místní a obyvatelé Slovenska, ale také 

návštěvníci z Polska nebo Maďarska. Čeští návštěvníci přitom toto největší slovenské 

středisko nacházející se na území severní části Liptova, a jižní části Horehroni navštěvují 

v zimním období jen zřídka. Toto středisko volí přitom oslovení návštěvníci opakovaně a to 

především z důvodu spokojenosti s nabídkou služeb. Nejvíce jsou oslovení návštěvníci 

spokojeni se službami ubytovacího a stravovacího charakteru, včetně poskytování občerstvení 

na sjezdovkách a svazích, bez ohledu na věk nebo národnost. Tyto služby jsou přitom nejvíce 

respondenty od středisek očekávány. Dále jsou oslovení návštěvníci velmi spokojeni 

s wellness službami a zasněžovacím systémem, který od středisek také velmi očekávají. 

Spokojenost oslovených návštěvníků je i s lanovkami a vleky, ski programy, sjezdovkami a 

snowparkem. Návštěvníci totiž více preferují zimní sporty na sjezdových lyžích než na 

běžkách. Spokojenost návštěvníků tedy musí být ve ski areálu Jasná i s cenami ski pasů a 

s cenami ubytovacích a stravovacích služeb, neboť to jsou ta nejdůležitější kritéria, která lidé 

při volbě střediska mají. Mnohem méně návštěvníci vyjadřovali spokojenost s nabídkou 

letních služeb, neboť v létě tito návštěvníci tolik areál Jasná nevyhledávají, takže nemohou 
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hodnotit. Proto se ve výpovědích objevuje vyjádření ke spokojenosti s letními službami méně, 

než se zimními, neboť se k ní velká část návštěvníků nemůže vyjádřit. 

Návštěvnici tedy středisko Jasná v Nízkých Tatrách ponejvíce vyhledávají v zimním 

období, i když 1/3 respondentů do něj zavítá i v letním období. V zimní období jej návštěvníci 

vyhledávají především za účelem zimních sportů a wellness aktivit a to jak mladé rodiny, tak i 

mladí lidé. V letním období jej pak více vyhledávají mladé rodiny za účelem horské turistiky 

a zábavních aktivit a atrakcí pro děti.   

Je třeba říci, že zajímavé by bylo podobné dotazníkové šetření zaměřené na 

návštěvnost vybraných lyžařských areálů v Nízkých Tatrách s ohledem na největší slovenské 

středisko Jasná realizovat u stejné velikosti výzkumného vzorku, na stejném místě, ovšem 

v letním období. Z výsledků totiž vyplývá, že areál Jasná navštěvují v zimním a letním období 

zcela jiní návštěvníci, a že v zimním období tvoří Češi jen malou strukturu z celkového počtu 

návštěvníků. Dá se totiž předpokládat, že v letním období by Češi mohli ve struktuře 

výzkumného vzorku zastávat mnohem větší zastoupení, neboť jak poukazují statistiky za 

poslední roky, tak Slovensko je čím dál více populárnější. V roce 2016 navštívilo sousední 

Slovenko až o 1/5 více Čechů než v roce 2015, kdy dokonce návštěvnost Čechů na Slovensku 

trhala rekordy. Podle údajů slovenského statistického úřadu tvoří Češi v letním období 

nepočetnější klientelu na Slovenku, a zajímavou otázkou by bylo, jak by tomu bylo v Nízkých 

Tatrách. V roce 2016 využilo ubytovacích služeb na Slovensku až 5,02 milionu turistů, a to 

nejenom zahraničních, ale i domácích. Přitom v roce 2016 využilo ubytovacích služeb až 

621.500 českých hostů. Češi tedy dosahují na Slovensku meziročního nárůstu o 21,9 %, 

ovšem v rámci tohoto dotazníkového výzkumu jejich zastoupení nebylo velké. Také je třeba 

říci, že realizace dotazníkového šetření v letním období by naopak mohla přinést náměty na 

zlepšení návštěvnosti a kvality poskytovaných služeb střediska Jasná pro letní sezonu 

(E15.cz, online). 

4.4 Návrhy a doporučení 

Jelikož dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že návštěvníci navštěvují kromě 

lyžařského střediska Jasná i jiná střediska především ve Vysokých Tatrách (tzn. Tatranská 

Lomnica a Štrbské pleso), ale i v Nízkých Tatrách (tzn. PARK SNOW Donovaly), tak má 

Jasná velkou konkurenci. Tato konkurenční střediska navštěvují lidé i přes to, že je Jasná 

v Nízkých Tatrách turisticko-rekreačním a sportovním komplexem, který je považován za 

nejvýznamnější a nejnavštěvovanější lokalitu v Nízkých Tatrách, splňující nejmodernější 
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požadavky návštěvníků. Proto je třeba, aby lyžařské středisko Jasná každoročně pracovalo na 

zlepšování své nabídky i kvality poskytovaných služeb, což se dá říci, že dělá. Kromě 

rozšiřování zábavních aktivit a ski programů, staví a zdokonaluje nové lanovky a zdokonaluje 

zasněžovací systémy. I když se oslovení respondenti do střediska Jasná velmi rádi vrací, tak 

ponejvíce jej preferují v zimním období. Bohužel v letním období do tohoto střediska tolik 

respondentů nejezdí, a proto do této oblasti směřují návrhy a doporučení. 

 Středisko Jasná má výborné přírodní podmínky pro horskou turistiku, kterou 

návštěvníci v letním období velmi vyhledávají. Bylo by třeba více podpořit tuto horskou 

turistiku a přilákat na ni více návštěvníků. Jelikož v letní sezoně středisko Jasná navštěvují 

více mladé rodiny s dětmi za účelem horských kár, horského bike parku, naučné stezky se 

zábavným programem nebo lanového muzea, tak veškerá pozornost střediska směřuje sem. 

Bohužel mezi letní nabídkou pak není dostatečné vyžití pro mladé lidi, kteří ve střediscích 

vyhledávají více zábavu než turistiku. Proto dalším návrhem je rozšíření zábavních aktivit pro 

dospělé v letní sezóně. Přilákat více návštěvníků by mohlo středisko také spoluprací 

s místním Aquaparkem Tatralandia, který je velmi vyhledávaným všemi věkovými 

kategoriemi. V neposlední řadě by návštěvnost v letní sezoně mohlo nejenom středisko Jasná, 

ale i Nízké Tatry, podpořit nabídkou krasových jevů, a nejenom nabídkou horských 

turistických tras.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza návštěvnosti vybraných lyžařských areálů v Nízkých Tatrách 

s ohledem na největší slovenské středisko Jasná. Cíle bylo dosaženo především dotazníkovým 

šetřením, přičemž práce byla strukturována na tři klíčové části, tedy na teoretická východiska 

cestovního ruchu s ohledem na geovědní a montánní turismus, představení vybraného 

lyžařského střediska Jasná a analytickou část. Teoretická východiska cestovního ruchu se 

věnovala definici cestovního ruchu a jeho vymezení, cestovnímu ruchu v Nízkých Tatrách, a 

obeznámení s touto lokalitou. Bylo zjištěno, že cestovní ruch se začal v Nízkých Tatrách 

uplatňovat o něco později než ve Vysokých Tatrách, a počátky jeho rozvoje nebyly lehké. 

Velkým determinantem totiž byla konkurenční nabídka středisek v blízkosti se nacházejících 

Vysokých Tater. Dále bylo představeno středisko Jasná, které je součástí horského cestovního 

ruchu na Slovensku a součástí skupiny Tatry mountain resorts, jež je jednoznačným lídrem 

v počtu provozovaných středisek, lyžařských vleků, přepravních kapacit a kilometrů 

sjezdových tratí i lyžařských vleků. Lyžařské středisko Jasná je považováno za největší 

slovenské středisko, jehož rozloha se rozprostírá na území dvou regionů, kterými jsou Liptov 

a Horehron. Analytická část se nakonec věnovala vyhodnocení dotazníkového šetření 

zaměřeného na návštěvnost tohoto vybraného lyžařského areálu v Nízkých Tatrách. 

Na závěr lze říci, že cíle práce bylo dosaženo, neboť byla rozebrána nejenom 

návštěvnost Nízkých Tater a lyžařského střediska Jasná, ale také byly formulovány návrhy na 

zvýšení návštěvnosti této lokality.  

 Výsledky práce poukazují na to, že větší oblibě se stále těší Vysoké Tatry než Tatry 

Nízké, jak tomu bylo i v minulosti. I přesto jsou v Nízkých Tatrách místa, která se mezi 

návštěvníky těší velké oblibě, a to především v zimním období. Jedná se o PARK SNOW 

Donovaly a lyžařské středisko Jasná. Bohužel středisko Jasná není tolik vyhledávané v letní 

sezóně jako v sezóně zimní, a to zřejmě z toho důvodu, že se v letním období soustředí 

především na mladé rodiny s dětmi, nikoliv na ostatní návštěvníky cestovního ruchu.  

Na základě výsledků práce lze tedy potvrdit, že cestovní ruch v Nízkých Tatrách je 

vysoce charakteristický svojí sezónností. Jednak je vysoce závislý na přírodních, horských a 

historických atraktivitách a silně determinován přírodními faktory, ale také je charakteristický 

pestrou nabídkou doplňkových služeb, kterou návštěvníci od středisek očekávají. Jedná se 

především o služby půjčoven, wellness služby, dětské vyžití, tedy dětské ski parky a lyžařské 

školy, atrakce, nebo zábavní služby. Na závěr lze říci, že cestovní ruch v Nízkých Tatrách má 



Lucie Galusová: Analýza návštěvnosti vybraných lyžařských areálů v nízkých tatrách 

2017  45 

mezinárodní charakter, a že tato lokalita je vyhledávána více Slováky, Poláky a Maďary než 

Čechy, přičemž hovoříme o zimním období, ve kterém bylo realizováno dotazníkové šetření. 

Výsledky slovenského statistického úřadu přitom poukazují na to, že v letním období jsou 

Nízké Tatry kromě domácích turistů vyhledávány ponejvíce Čechy a poté Poláky. Proto by 

bylo zajímavé obdobné dotazníkové šetření realizovat ve středisku Jasná znovu v letním 

období a provést komparaci návštěvnosti vybraných lyžařských areálů v Nízkých Tatrách 

s ohledem na největší slovenské středisko Jasná v zimním a letním období. 
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