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1. Úvodem
Šetření Profil návštěvníků Libereckého kraje navazuje na předešlé letní šetření. Výchozí
podmínky průzkumu se oproti letní sezóně změnily v tom, že byl redukován počet
sběrných míst. V regionech a v místech se slabou zimní návštěvností byl zmenšen
počet míst a snížen cílový počet dotazníků. Ty byly nahrazeny v regionech, kde je
dostatečný zimní cestovní ruch.
Předmětem standardizovaného výběrového dotazníkového šetření návštěvníků
v Libereckém kraji je stejně jako v letním etapě analýza charakteristik, z nichž by bylo
možno sestavit profily návštěvnických skupin obvyklých v Libereckém kraji a zmapovat
jejich názory týkající se cestovního ruchu.
Struktura návštěvníků je stejně jako v předchozí etapě sledována tzv. tvrdými ukazateli
identifikujícími respondenty z hledisek důležitých pro jejich kategorizaci. Názory na
cestovní ruch jsou mapovány tzv. měkkými ukazateli, převážně formou hodnocení
vybraných faktorů. (U nich je však nutno brát v potaz, že zachycují subjektivní postoje a
prožívání reality jednotlivci v okamžiku, kdy byli dotazováni.
Monitoring návštěvníků byl prováděn metodou osobního dotazování s použitím
standardizovaného dotazníku (viz příloha 2) v určených lokalitách prostřednictvím sítě
proškolených tazatelů. Respondenti byli vybírání a oslovování náhodně přímo v terénu.
Sběr dat byl anonymní.
Přehled míst, kde se šetření v zimní sezóně 2010 – 2011 uskutečnilo, je v příloze této
zprávy.
Obsahová struktura průzkumu postihuje stejně jako v letní etapě tyto oblasti a faktory:
•
•

•

•

Identifikace a segmentace respondentů
o věková kategorie, pohlaví a vzdělání
o odkud, s kým a jak přijeli
Charakteristiky pobytu
o délka a frekvence pobytu
o ubytování a stravování
o důvod návštěvy
o aktivity realizované v regionu
Hodnocení regionu
o poskytované služby
o infrastruktura a vybavenost
o péče o rozvoj cestovního ruchu
Doplňkové charakteristiky
o zdroje informací o regionu
o náklady na pobyt
o míra věrnosti regionu
o individuální názory nebo náměty
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Vyhodnocení šetření Profil návštěvníků Libereckého kraje se opírá o zpracování celkem
1804 dotazníků získaných v zimní etapě průzkumu. Za základní třídící kritéria při
vyhodnocení byly stejně jako pro letní etapu zvoleny identifikační znaky: bydliště
respondentů (zahraniční respondenti x domácí), věk respondentů a doba jejich pobytu.
Při vyhodnocování je odkazováno zpravidla jen na významné zjištěné rozdíly.
Vyhodnocení průzkumu se řídí obsahovou strukturou danou dotazníkem. Zpracování
je v následujícím členění.
a) Profil návštěvníka regionu:
1. Geografický původ respondentů
2. Jak a s kým návštěvníci přijeli
2. Délka a frekvence pobytu
3. Důvod návštěvy regionu a oblíbené aktivity
4. Ubytování a stravování
5. Výdaje na pobyt
6. Využívání informací o regionu
b) Hodnocení kraje a jednotlivých turistických oblastí návštěvníky
V rámci vyhodnocení je v souladu s předchozím šetřením a jeho vyhodnocením slovem
návštěvník označován každý respondent průzkumu, tedy i turista pobývající v regionu
alespoň jednu noc. Rozdělení na jednodenní návštěvníky a turisty je ale také jedním
z třídících kritérií.
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2. Struktura respondentů
2.1

Struktura respondentů z hlediska pohlaví a věku

Struktura souboru 1804 získaných dotazníků vykázala mírnou převahu mužů (56 %).

Graf č. 1: Zastoupení mužů a žen ve vzorku

Žena
44%
Muž
56%

Z hlediska věkové struktury byly v souboru nejsilněji zastoupeny kategorie 26 – 34 let
(34,3 % respondentů) a 35 – 49 let (29,8 %). Téměř dvě třetiny souboru jsou tak
tvořeny osobami ve věku 26 – 49 let, tedy osobami mladšího středního věku, jejichž
preference a chování jsou odborníky považovány za klíčové ukazatele pro vývoj
cestovního ruchu v příštích letech. Podíl starších osob je stejně jako u šetření v roce
2006 poměrně malý: ve věku nad 60 let je 7,7 % respondentů. Nejmladších
respondentů - osob do 25 let - je v souboru 15,9 %.
S výjimkou věkové kategorie 60 a více let, kde byl poměr mužů a žen stejný, ve všech
ostatních kategoriích je ve vzorku více mužů. Nejsilnější část vzorku jsou muži ve věku
26 – 34 let, kterých je mezi dotazovanými 353, což odpovídá 19,6 %.

Graf č.2: Zastoupení věkových kategorií / pohlaví

181; 10%

26 až 34 let Muž
105; 6%

353; 19%

26 až 34 let Žena
35 až 49 let Muž

69; 4%
69; 4%

35 až 49 let Žena
50 až 59 let Muž
50 až 59 let Žena

98; 5%

265; 15%

126; 7%
289; 16%

249; 14%

60 a více let Muž
60 a více let Žena
do 25 let Muž
do 25 let Žena

Struktura respondentů z hlediska vzdělanosti byla vyhodnocena na základě toho, jak se
respondenti zařadili k jedné ze tří základních úrovní vzdělání – bez maturity,
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s maturitou, s vysokoškolským vzděláním. Celkem 19,5 % respondentů uvedlo vzdělání
bez maturity, 52 % vzdělání s maturitou a zbylých 28 % respondentů vzdělání
vysokoškolské.
Pohlaví
Muž
Žena

bez maturity
s maturitou
vysokoškolské
12,9%
28,5%
15,0%
6,6%
23,9%
13,0%
19,5%
52,4%
28,0%

Graf č. 3: Struktura vzorku z hlediska vzdělání

60,00%
50,00%
40,00%
Žena
30,00%

Muž
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2.2

s maturitou

vysokoškolské

Geografický původ respondentů

V zhledem ke snaze o reprezentativnost vzorku návštěvníků z hlediska sledování
názorů na kvalitu služeb a infrastruktury byly nastaveny kvóty pro počty zahraničních
návštěvníků pro jednotlivé turistické oblasti. Z tohoto důvodu nemůže být zastoupení
zahraničních návštěvníků ve vzorku bráno jako ukazatel jejich reálného podílu na počtu
návštěvníků regionu. V souboru dotazníků získaných v zimní etapě bylo celkem 531
dotazníků od zahraničních návštěvníků, což tvoří 29,4 % z celkového počtu dotázaných.
Ve struktuře zahraničních hostů převažovali výrazně návštěvníci ze sousedního
Německa (236 = 13 % ze všech dotázaných), kteří tvořili 44 % ze souboru zahraničních
turistů. Z druhé sousední země – Polska je další čtvrtina zahraničních návštěvníků (100
= 5,5% ze všech dotázaných). K dalším významným zdrojovým zemím patří podle
očekávání Nizozemí
(15,3 % zahraničních návštěvníků) a Slovensko (4,5 %
zahraničních turistů). Celkem průzkum podchytil názory zahraničních návštěvníků z 25
států světa vč. několika zámořských turistů – USA (9) a Kanada (2). (Více viz
následující tabulku.)
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2.2.1

Geografický původ zahraničních respondentů

Stát
Německo
Polsko
Holandsko
Slovensko
Rakousko
USA
Velká Británie
Rusko
Itálie
Belgie
Norsko
Dánsko
Francie
Maďarsko
Ukrajina
Estonsko
Finsko
Kanada
Švédsko
Izrael
Litva
Maďarsko
Mexiko
Slovinsko
Španělsko

2.2.2

Počet
Podíl (%)
236
13,08
100
5,54
81
4,49
24
1,33
21
1,16
9
0,50
8
0,44
7
0,39
6
0,33
5
0,28
5
0,28
4
0,22
4
0,22
4
0,22
3
0,17
2
0,11
2
0,11
2
0,11
2
0,11
1
0,06
1
0,06
1
0,06
1
0,06
1
0,06
1
0,06

Geografický původ německý návštěvníků

Německy mluvící turisté patří k tradičně nejsilnější skupině zahraničních návštěvníků
Libereckého kraje. Jejich celkový počet sice rok od roku klesá, ale stále je tu relativně
velká skupina těch, kteří regionu zachovávají věrnost. Oproti předchozímu průzkumu,
byla letos zachycena poměrně velká skupina turistů z Rakouska (téměř 4 % ze skupiny
zahraničních návštěvníků).
Kvůli tomu, aby bylo možno vyhodnotit, která část návštěvníků z Německa přijíždí do
Libereckého kraje nejčastěji, byla do dotazníků doplněna část, která se dotazuje na
bydliště respondenta – výčet spolkových zemí SRN. Z průzkumu vyplynulo, že v zimním
období je zastoupení jednotlivých spolkových států SRN ve vzorku respondentů méně
vyrovnané. Nejvíce návštěvníků - Němců do Libereckého kraje přijíždí ze spolkového
státu Sasko (16,5 % z německých návštěvníků). Na druhém místě je Berlín s odstupem
téměř 7 procentních bodů. Následuje skupina států zastoupených alespoň 7 %:
Hessensko, Dolní Sasko, Bayern, Hamburg a Brémy.
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Spolkový stát
Sachsen
Berlin
Hessen
Niedersachsen
Bayern
Hamburg
Bremen
Brandenburg
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Saarland
Thüringen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen
Schleswig-Holstein

Počet
39
23
21
21
19
19
17
14
11
10
10
9
7
7
5
4

Podíl (%)
16,53
9,75
8,90
8,90
8,05
8,05
7,20
5,93
4,66
4,24
4,24
3,81
2,97
2,97
2,12
1,69

Geografické rozložení respondentů ze SRN je patrné z obrázku na straně 10
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Mapka č. 1
Procentní podíl jednotlivých spolkových zemí SRN ve vzorku ze zimního šetření
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2.2.3

Geografický původ polských návštěvníků

Polsky mluvících návštěvníků zachytil průzkum přesně 100, což odpovídá 5,5 % ze
všech respondentů a 18,8 % ze zahraničních návštěvníků.
Aby bylo možno vyhodnotit, která část návštěvníků z Polska přijíždí do Libereckého
kraje nejčastěji, byla do dotazníků doplněna část, která se dotazuje na bydliště
respondenta – výčet polských vojvodství. Z vyhodnocení vyplývá, že v případě Poláků je
v zimním období nejvýznamnějším faktorem rozhodujícím o návštěvě ČR jednoznačně
vzdálenost. Ačkoliv ve vzorku polsky mluvících respondentů jsou zastoupeny všechna
vojvodství, jednoznačně největší podíl mají návštěvníci z Dolnoslezského vojvodství
(35 % z Poláků), které s Libereckým krajem sousedí. 11 % je z o něco vzdálenějšího,
ale stále blízkého vojvodství
Opolského. Třetí vojvodství, které je významně
zastoupené ve vzorku, je Slezské (8 %), které rovněž leží v jihozápadní části Polska.
Vojvodství
Woj. Dolnośląskie
Woj. Opolskie
Woj. Śląskie
Woj. Łódzkie
Woj. Lubelskie
Woj. Lubuskie
Woj. Mazowieckie
Woj. Podkarpackie
Woj. Zachodniopomorskie
Woj. Kujawsko-Pomorskie
Woj. Pomorskie
Woj. Małopolskie
Woj. Świętokrzyskie
Woj. Warmińsko-Mazurskie
Woj. Wielkopolskie
Woj. Podlaskie

Počet
35
11
8
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

Podíl (%)
35
11
8
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

Závislost počtu polských návštěvníků na vzdálenosti svého bydliště od území
Libereckého kraje nejlépe vynikne na obrázku na straně 12.
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Mapka č. 2
Procentní podíl jednotlivých vojvodství Polska ve vzorku ze zimního šetření
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2.2.4

Geografický původ holandských návštěvníků

Protože návštěvníci z Nizozemí jsou třetí nejsilnější skupinou zahraničních návštěvníků
(ve vzorku jsou zastoupeny 15,3 % ze zahraničních návštěvníků a 4,5 % ze všech
respondentů), snažil se průzkum zjistit přesnější informace o jejich bydlišti i v jejich
případě. Holandsky psaný dotazník byl tedy doplněn o výčet provincií Nizozemského
království.
Z vyhodnocení získaných dat vyplývá, že na rozdíl od německých nebo polských
návštěvníků u turistů z Nizozemí už vzdálenost nehraje tak zásadní roli. Holandští zimní
návštěvníci se rekrutují ze všech provincií. Jediná provincie, která výrazně vystupuje
nad průměr je Limburg, z nějž pocházelo 23,5 % holandských návštěvníků.
Nadprůměrné jsou pak ještě provincie Utrecht a Západní Holandsko (obě s 10 %).
Provincie
Limburg
Utrecht
Zuid-Holland
Friesland
Groningen
Drenthe
Noord-Holland
Noord-Brabant
Zeeland
Flevoland
Gelderland
Overijssel

Počet
19
10
10
7
7
6
6
5
4
4
2
1

Podíl (%)
23,46
12,35
12,35
8,64
8,64
7,41
7,41
6,17
4,94
4,94
2,47
1,23

Poznámka zpracovatele:
Při relativně nízkém počtu respondentů z Nizozemí jsou však tyto údaje relativně málo průkazné, protože
v zimním období byl v některých turistických oblastech velký problém naplnit kvóty pro cizince a mohlo se
stát, že někde nebyla dodržena zásada izolovaného náhodného výběru. (Nelze s jistotou vyloučit, že
tazatelé oslovili v některém případě skupinu návštěvníků a dotazník vyplnilo více respondentů z jedné
skupiny a tím mohlo dojít k navýšení podílu určité provincie).

Geografický původ holandských respondentů je zachycen na obrázku na následující
straně 14.
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Mapka č. 3
Procentní podíl jednotlivých provincií Nizozemska ve vzorku ze zimního šetření
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2.3

Geografický původ domácích respondentů

Geografický původ domácích respondentů je podobně jako v předcházejících
výzkumech velmi pestrý. Místa jejich bydliště se nacházejí ve všech krajích ČR. Ze
samotného Libereckého kraje pochází více než třetina dotázaných. Z ostatních krajů byli
nejčastěji zastoupeni návštěvníci z kraje Středočeského (20,5% oproti 13% v roce
2006) a Královehradeckého (11%). Překvapivě průzkum zachytil relativně málo
návštěvníků z Hl. m. Prahy. Zatím co v roce 2006 (zima) tvořili obyvatelé Prahy 18,6 %
všech dotázaných, v našem průzkumu tvoří jen 6,6%. Jiný údaj o počtu Pražanů mezi
návštěvníky nám poskytlo tzv. Motivační šetření, které běželo anketní metodou
paralelně s šetřením Profil návštěvníka. V rámci motivačního šetření bylo ve vzorku
zachyceno 25% obyvatel Prahy. Odlišnost těchto údajů je však dána tím, že Motivační
šetření probíhalo na ubytovacích zařízeních formou samostatně vyplňovaného ankety
a zcela tedy pominulo jednodenní návštěvníky a částečně také návštěvníky, kteří byli
v regionu na jeden či dva noclehy.
Nejmenším počtem jsou v souboru zastoupení návštěvníci z moravských krajů
(Moravskoslezského a Zlínského), které byly zastoupeny méně než 1 %.
Nadále platí, že nejvíce návštěvníků získává Liberecký kraj ze sousedních krajů. (Viz
obrázek na str. 65)
Kraj (ČR)
Liberecký kraj
Středočeský kraj
Královehradecký kraj
Praha
Ústecký kraj
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Počet
436
261
140
84
76
56
47
40
38
33
25
16
12
9

Podíl (%)
34,22
20,49
10,99
6,59
5,97
4,40
3,69
3,14
2,98
2,59
1,96
1,26
0,94
0,71

15 / 67

2.3.1

Příjezdová vzdálenost domácích respondentů

Jedním z doplňujících třídících znaků je informace o vzdálenosti bydliště
respondentů. Tato otázka byla stejně jako v roce 2006 vyhodnocována pouze
u tuzemských respondentů, nezkoumala se tedy např. příjezdová vzdálenost
návštěvníků ze sousedního Polska nebo Německa, které až na malou část případů
spadají do třetí zóny: nad 100 km
Dvě třetiny návštěvníků pochází ze vzdálenosti větší než 50 km. 38 % respondentů pak
přijela do regionu ze vzdálenosti větší než 100 km.

2.3.2

Příjezdová vzdálenost ve vztahu k věkové kategorii

Zatím u věkové kategorie do 25 let dojezdová vzdálenost nehraje roli a skupiny
z jednotlivých zón (dojezdových vzdáleností) jsou poměrně vyrovnané (23 – 28 %),
u ostatních věkových kategorií jsou patrné velké rozdíly. Ve věkové kategorii 26 – 34 let
je největší část respondentů ze vzdálenosti větší než 100 km (39 %) a z blízkého okolí
je jich podstatně menší část (15 %). Ještě větší disproporce je patrná u věkové
kategorie 35 – 49 let a 50 – 59 let, kde ze vzdálenosti větší než 100 km je 47 % a 45 %
dotázaných a z blízkého okolí jen 12 %. Naopak u věkové kategorie nad 60 let je
naopak největší část ze vzdálenosti 21 – 50 km (32 %) a srovnatelně velká část
z nejbližšího okolí (29 %).
Graf č. 5 - Příjezdová vzdálenost ve vztahu k věku respondentů
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50,0%
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26 až 34 let
35 až 49 let
50 až 59 let

51 - 100 km

60 a více let

nad 100 km

2.3.3

Příjezdová vzdálenost ve vztahu k délce pobytu

Zcela v souladu s očekáváními je příjezdová vzdálenost v přímé vazbě s délkou pobytu.
S narůstající vzdáleností roste i podíl těch, kteří v regionu tráví delší čas. Naopak lidé
z blízkého okolí se ubytovávají jen ve 40 % případů.
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Graf č. 6 – Příjezdová vzdálenost dle délky pobytu
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2.3.4

1 až 2 noclehy 3 až 7 noclehů

delší

Srovnání s rokem 2006

Ve srovnání s výsledky předchozího výzkumu ze zimy 2006 vidíme, že došlo ke snížení
počtu návštěvníků z oblastí nad 100 km ze 45 % na 38 %. Podobně je vidět snížení
i dojezdové vzdálenosti do 20 km z 20 % na 16 %. Naopak velmi výrazný nárůst je
u skupiny respondentů, která přijela ve vzdálenosti 51 až 100 km z 16 % na 28 %.
Graf č. 4 - Příjezdová vzdálenost ve srovnání s rokem 2006
44,9
45,0
40,0
35,0
30,0

37,9

20,2
18,7

25,0

28,2 16,1

20,0
15,0

2011
2006

16,3

17,6

10,0
5,0
0,0
do 20 km

21 - 50 km

51 - 100 km

nad 100 km

Oproti roku 2006 vidíme v aktuálním průzkumu jistý posun ve vztazích příjezdových
vzdáleností a délky pobytu. Stoupnul počet lidí, kteří ze vzdálenosti 51 – 100 km
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přijedou jen na jednodenní výlet bez noclehu (34 % jednodenních návštěvníků je z této
vzdálenosti, zatím co v roce 2006 zaujímali jen 17 %). Naopak průzkum zaznamenal, že
lidé z regionu (ze vzdálenosti 21 - 50 km) častěji spojují zimní pobyt s ubytováním (35 %
respondentů, kteří v regionu strávili od jednoho do dvou dnů bylo ze vzdálenosti 21 – 50
km, což v roce platilo jen o 14 %. Z lidí na 3-7 noclehů pak bylo z této vzdálenosti 29 %
oproti 7 % z roku 2006. Zajímavým jevem také je to, že v kategorii domácích
návštěvníků, kteří v regionu strávili delší než týdenní pobyt je v aktuálním vzorku více za
vzdálenosti větší než 100 km. Jejich podíl byl v roce 2006 39 % a v aktuálním souboru
je tento podíl 65 %. Zvýšení jde částečně na úkor pobytů od 3 do sedmi dní, kdy v roce
2006 76 % návštěvníků ze vzdálenosti nad 100km strávilo v regionu 3-7 dní
a v současnosti je to jen 57 %.

2.4

Jak do regionu přijeli

Nejčastějším dopravním prostředkem je pro návštěvníky kraje stále automobil,
k příjezdu ho použily tři čtvrtiny dotázaných (73 %). Desetina respondentů přijela do
regionu vlakem. Bez mála sedm procent respondentů přijelo linkovými autobusy a 8 %
přicestovala se zájezdem.

2.4.1

Jak do regionu přijeli domácí a zahraniční návštěvníci

Převaha používání automobilu nad ostatními druhy dopravy u zahraničních návštěvníků
již není tak výrazná. V aktuálním vzorku jich 14 % přijela zájezdovým autobusem a 4 %
přijela do regionu vlakem.
Graf č. 7 - Způsob dopravy do regionu – domácí a zahraniční
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2.4.2

Jak do regionu přijeli ve vztahu k věkové skupině

Vlak a linkový autobus využívají při návštěvě regionu významně častěji mladí lidé do 25
let a starší lidé nad 60 let. Zájezdovým autobusem nejčastěji jezdí návštěvníci
z kategorie do 25 let (12,6 %), a 50 – 59 let (11,6 %). Naopak vlakem nejméně často
jezdí lidé ve věku od 35 do 49 let.
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Graf č. 8 - Způsob dopravy do regionu
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2.4.3

Srovnání s rokem 2006
Graf č. 9 – Srovnání způsobů dopravy s rokem 2006
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Způsob dopravy do regionu zůstává stále stejný. U většiny způsobů dopravy jsou
zjištěné rozdíly ze statistického hlediska zanedbatelné. Odlišnosti jsou pouze u vlaku a
linkových autobusů. Oproti roku 2006 lidé do regionu přijíždí ve větší míře vlakem
(10,3 % oproti 3,6 % v roce 2006) a méně linkovými autobusy (6,5 % oproti 14 % v roce
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2006). To může být způsobeno marketingovými aktivitami ČD – „Vlakem na lyže“, ale
vliv může mít i to, že v současnosti populární skibusy mohou být respondenty vnímány
jako autobusy zájezdové (mimořádné).
Oproti průzkumu z roku 2006, klesl u cizinců podíl dopravy vlastním autem (v roce 2006
to bylo 92 % a v roce 2011 jen 72 %) a posílila role zájezdových autobusů (v roce 2006
to bylo necelá 4 % a v roce 2011 více než 14 %).
Poznámka zpracovatele:
Jistá odchylka mohla vzniknout při získávání dat. Při šetření v roce 2010 a 2011 bylo ponecháno na
dotázaných, jak si otázku vyloží v případě, že při dopravě ze své domovské krajiny kombinovali více druhů
dopravy. Ti návštěvníci, kteří přiletěli do ČR letadlem, pak bez ohledu na to, jak se dopravili přímo na
místo, kde je tazatel oslovil, zpravidla volili na otázku na způsob dopravy do regionu odpověď „jiné“.
Vzhledem k tomu, že ve vyhodnocení šetření z roku 2006 zahraniční návštěvníci v kategorii „jiné způsoby
dopravy“ nejsou zastoupeni, je pravděpodobné, že výzkumníci při tomto šetření danou otázku interpretovali
striktně ve vztahu k místu oslovení tazatele.

2.5

S kým do regionu přijeli

Stejně jako v šetření v roce 2006 i tentokrát bylo vyhodnocována struktura
návštěvnické skupiny z hlediska forem komunit (skupin), v jejichž rámci území
Libereckého kraje navštěvují (rodina, jednotlivci, páry apod.).
Bez mála 62 % návštěvníků trávila svůj pobyt v regionu se svým partnerem, popřípadě
svými známými nebo příbuznými. Skupina rodin s dětmi tvoří čtvrtinu všech pobytů,
přičemž více než polovina těchto rodin přijelo s dětmi školního věku. Pouze 13 %
návštěvníků přijelo do regionu samostatně.
Graf č. 10 - S kým respondenti region navštívili
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13,0%

sám / sama; 13,4%

s malými dětmi;
11,9%

s partnerem; 61,8%

2.5.1

S kým přijeli zahraniční a domácí návštěvníci

Mezi složením skupin domácích a zahraničních návštěvníků jsou relativně malé rozdíly.
Stejně jako v letním období i zimní šetření ukázalo, že zahraniční návštěvníci ve
srovnání s domácími návštěvníky jezdí do Libereckého kraje častěji jen s partnerem či
20 / 67

přáteli. Ostatní komunitní typy se u zahraničních návštěvníků vyskytují v menší míře než
u těch domácích.
Graf č. 11 - S kým respondenti region navštívili
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Srovnání s rokem 2006

Struktura návštěvnické skupiny z hlediska komunit, v nichž přijíždějí zůstává v zimním
období stejná jako v roce 2006. Jediným posunem, který šetření ukázalo, je to, že se
snížil rozdíl mezi podíly jaké zaujímají rodiny s menšími a staršími dětmi. Zatím co
v roce 2006 tvořily rodiny s malými dětmi 8,4 %, v šetření ze zimy 2011 zaujímají
11,9 %. Rodiny se dětmi školního věku tvořily v roce 2006 16,4 % a v současnosti je to
13 %.

2.6

Délka a frekvence pobytu

Z hlediska délky pobytu v regionu v zimním období jednoznačně převažují turisté
(72 %) nad jednodenními návštěvníky (28 %). Návštěvníci nejčastěji přijíždějí na dobu 3
až 7 nocí (51,7 % v rámci tohoto segmentu) – pravděpodobně se ve většině případů
jedná o typické týdenní pobyty. Kratší pobyty jsou zastoupeny 40,5 % (v rámci
segmentu vícedenních návštěvníků) a delší pobyty jsou jen 7,9 % ze všech vícedenních
pobytu.

2.6.1

Délka pobytu zahraničních a domácích návštěvníků

Zahraniční hosté tradičně pobývají v regionu delší dobu než hosté domácí, protože delší
dopravní vzdálenost přirozeně mluví ve prospěch delších pobytů. Na dobu delší než
týden přicestovalo téměř 12 % zahraničních turistů. Na dobu delší 3 dnů přijelo více než
70 % zahraničních turistů.
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Graf č. 12 - Délka pobytu v regionu - zahraniční a domácí návštěvníci
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40
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Délka pobytu ve vztahu k věkové kategorii

Hosté nad 60 let a mladší 25 let přijíždějí de regionu nejčastěji na jednodenní pobyty a
na pobyty delší než jeden týden (46,4 % a 32,9 %). Hosté ve věku 26 až 59 let
nejčastěji jezdí na pobyty 3 – 7 dní.
Graf č. 13 – Délka pobytu ve vztahu k věkové kategorii
(procentní podíl)
0

10

20

30

40

50

bez noclehu
do 25 let
1 až 2 noclehy

26 až 34 let
35 až 49 let
50 až 59 let

3 až 7 noclehů

60 a více let
delší

2.6.3

Srovnání s rokem 2006

Oproti stavu před pěti lety je patrný výrazný pokles jednodenních návštěv ze 40 %
podílu na 28 %. Posílila skupina návštěvníků, kteří v regionu přespí alespoň jednu či
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dvě noci (z 21 % na 29 %). O 3.6 procentního bodu posílila i skupina lidí, kteří v regionu
stráví od 3 do 7 dní. Drobně však poklesl podíl pobytů delších 7 dní, které v roce 2006
činily 7,4 %. V kategorii pobytů bez noclehu jde pokles jednoznačně na vrub
zahraničních návštěvníků, kteří v roce 2006 na jednodenní pobyty přijížděli 23 %
případů, zatím co v současnosti je to jen 8,1 %. Zahraniční návštěvníci jednoznačně
přecházejí do kategorie pobytů na 1-2 noci (21 % oproti 13 % v předchozím období).
Graf č. 14 – Délka pobytu ve srovnání s rokem 2006
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Graf č. 15 - Kolikrát navštívili respondenti dříve region
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Vyhodnocení odpovědí na otázku, která zjišťovala počet předchozích návštěv území,
potvrdilo stejně jako u šetření z roku 2006, že i zimní návštěvníci Libereckého kraje
region znají. Pro necelou třetinu respondentů byla jejich současná cesta první
návštěvou regionu. Celých 36 % respondentů navštívilo region dříve jednou až třikrát,
vícekrát pak dalších 33 % návštěvníků. Nejvícekrát zde byli jednodenní návštěvníci a
respondenti nad 50 let. Vícenásobné návštěvy regionu jsou častější mezi respondenty,
kteří přijeli pouze na jeden den (velké procento místních).

2.7.1

Kolikrát navštívili region zahraniční a domácí návštěvníci

Region navštívili v minulosti vícekrát (podle očekávání) domácí než zahraniční
respondenti. Přesto více než polovina zahraničních návštěvníků v regionu již minimálně
jednou byla.
Graf č. 16 - Kolikrát navštívili region – zahraniční / domácí
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Kolikrát navštívili region ve vztahu k věkové kategorii

Nejvěrnějšími návštěvníky jsou lidé starší 60ti let, u nichž by bylo možné vysoký počet
předchozích návštěv přičíst kumulaci návštěv vzhledem k relativní délce života. Z toho
pohledu by však mohlo překvapit, že podobný rys nevykázala skupina ve věku 50 – 59
let, která paradoxně tuto odpověď zaznačila nejméně často. To zřejmě souvisí s tím, že
lidé nad 60 let (v tomto období života) preferují jednodenní návštěvy, zatím co věková
kategorie 50 – 59 let častěji volí týdenní pobyty a je tedy logické, že region poznají více
a zřejmě proto nemají potřebu se vracet.
Podobně zajímavé je zjištění, že druhou skupinou, která do regionu přijela minimálně
4krát jsou lidé do 25 let, což zřejmě souvisí se sportovním zaměřením regionu v zimním
období.
Zastoupení věkových skupin v jednotlivých kategoriích návštěvníků je v zásadě
podobné. Nejméně prvotních návštěv vykázala věková kategorie 35 – 49 let (28 %).
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Graf č. 17 - Kolikrát navštívili region – dle věkových skupin
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2.7.3

Srovnání s rokem 2006

Největší novinkou, která vyplývá ze srovnání šetření z roku 2006 a z roku 2011 je
jednoznačně to, že dochází odlivu věrných návštěvníků, kteří v regionu byli více než
třikrát a nárůstu prvonávštěvníků. Zatím co v roce 2006 činila tato skupiny před polovinu
všech dotazovaných, aktuální šetření ukazuje, že tato skupina již zaujímá jen třetinu
vzorku návštěvníků. Průzkum zaznamenal nárůst počtu návštěvníků v kategorii 1 až 3
návštěvy z 30 % na 36 %. Ještě větší nárůst je u skupiny návštěvníků, kteří jsou
v regionu poprvé. Zatím co před pěti lety netvořila tato skupina ani pětinový podíl
(18,2 %) v současnosti se již její podíl blíží třetině (30,7 %).
Graf č. 18 - Kolikrát navštívili respondenti dříve region
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Odliv věrných návštěvníků se týká všech věkových kategorií včetně návštěvníků nad 60
let, kteří v minulosti byli celkem logicky jádrem skupiny, která jezdí do regionu vícekrát.
Stejně tak návštěvníci, kteří jsou v regionu poprvé se rekrutují ze všech věkových
kategorií. Ve srovnání se zjištěními z minulého šetření se nyní jeví, že největší pokles
počtu návštěvníků je v kategorii vícenásobná návštěva/ pobyt delší 7 dní a naopak
největší nárůst je v kategorii prvonávštěvník/ pobyt delší 7 dní. Zejména tento druhý
údaj může naznačovat, že všeobecný pokles turistů se Libereckému kraji podařilo
částečně kompenzovat tím, že dokázal přilákat novou cílovou skupinu.

2.8

Důvod návštěvy regionu

Při zjišťování důvodu návštěvy regionu byli dotázaní požádáni o uvedení pouze
jednoho převažujícího důvodu pobytu na seznamu devíti možných odpovědí.
V zimním období se dle očekávání jako převažující důvod návštěvy vyskytoval sport
(formulováno jako turistika a sport). Ten byl uveden ve 37 % u domácích návštěvníků
a ve 42 % u návštěvníků ze zahraničí. Další dva často udávané důvody byly poznání
(zahrnuje návštěvy turistických atraktivit, poznávání historie, architektury, kultury apod.)
a relaxaci (rekreace, wellness pobyty, prostý odpočinek apod.). Oba tyto důvody byly
uvedeny téměř ve 14 % případů. Nad 10 % podílu v množině udávaných důvodů
návštěvy se pak objevila jen návštěva příbuzných nebo známých, což může souviset
s tím, že průzkum probíhal částečně i v období vánočních svátků. Ostatní důvody se
pohybovaly pod 5 % podílu.
Sport se jako převažující důvod vyskytuje bez ohledu na délku pobytu (kolem 40 %).
Lidé, kteří v regionu strávili 3-7 dní, kromě sportu uvádějí také poznání a relaxace (oba
důvody uvedlo 18 % z nich). Lidé, co strávili v regionu jen jeden den, kromě sportu
uvádějí ještě nákupy (10 %) a zábavu (12 %).
Graf č. 19 - Hlavní důvod návštěvy regionu
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2.8.1

Důvod návštěvy regionu zahraničních a domácích návštěvníků

Zahraniční návštěvníci významně častěji než domácí návštěvníci přijíždějí do regionu za
poznáním (18 %). (I když méně než v letních měsících.) Mnohem méně než domácí
návštěvníci pak uvádějí důvody zábava (3 % vůči 10 % uváděných domácími) relaxace
(12 % vůči 15 %) a nákupy (2 % vůči 5 %). Zajímavým zjištěním je, že důvod práce
uvedlo téměř 6 % cizinců oslovených tazateli.
Graf č. 20 - Hlavní důvod návštěvy regionu – domácí / zahraniční
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2.8.2

Důvody návštěvy regionu ve vztahu k věkové kategorii

Všechny věkové kategorie uvádějí jako převažující důvod návštěvy nejčastěji turistika a
sport. Nejčastěji tento důvod uvádí lidé do 34 let. U věkové kategorie nad 60 let se
zhruba stejně často objevují tři důvody: turistika a sport (20 %), návštěva příbuzných či
známých (19 %) a zdraví (15 %). Pro ostatní věkové kategorie jsou uvedené tři důvody
méně důležité. Věková kategorie 50 – 59 let kromě sportu přijíždí hlavně za poznáním
(uvedlo 19 % z nich) a relaxací (také 19 %). Pro návštěvníky mladší 25 let je také
důležitá zábava (uvedlo 18 % z nich).
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Graf č. 21 - Hlavní důvod návštěvy regionu – věkové kategorie
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2.8.3

Srovnání s rokem 2006

Ve srovnání s šetřením z roku 2006 pozorujeme jednoznačnou diverzifikaci hlavních
důvodů, kvůli kterým lidé do regionu přijíždějí. Ubylo lidí, kteří jako dominantní důvod
uvedli turistiku a sport (ze 64 % se jejich podíl snížil na 38 %) a s výjimkou důvodů
relaxace a zábavy (které jsou uváděny přibližně stejně často jako v roce 2006) došlo
k výraznému nárůstu četnosti ostatních důvodů.
Největší nárůst je patrný u motivace nákupy (z 0,6 % na 3,7 %) a pak poznání
a návštěvy příbuzných či známých. Za pozornost také stojí fakt, že v roce 2006 se
v zimním šetření prakticky neobjevoval jako důvod návštěvy důvod zdraví, což se
v současnosti mění a v aktuálním průzkumu je tento důvod uveden v 5 % odpovědí.
Mezi důvody, které jakoby získávali aktuálně váhu, je také návštěva známých a
příbuzných, která byla v předchozím průzkumu zaznamenána ve 4 % dotazníků a nyní
v 11 %.
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Graf č. 22 – Hlavní důvody návštěvy regionu ve srovnání s rokem 2006
(procentní podíl v odpovědích)
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Nejlákavější aktivity v regionu

Vedle důvodu příjezdu je významná také informace o struktuře aktivit, kterým se
návštěvníci během svého pobytu věnují. Tato struktura je ovlivněna jak zájmy
návštěvníků (poptávkou), tak také existující nabídkou možností trávení volného času,
tedy vypovídá o zaměření (specializaci) oblasti cestovního ruchu. Respondentům byla
v rámci průzkumu položena otázka, které aktivity jim přijdou v regionu nejlákavější.
Vyhodnocení šetření z roku 2006 v této kapitole vychází z předpokladu, že aktivity, které
vnímají lidé jako lákavé i sami provozují. To však výsledky aktuálního výzkumu drobně
zpochybňují.
V dotazníku bylo uvedeno celkem 12 typů rekreačních aktivit, a respondenti měli za úkol
vybrat maximálně tři nejlákavější. Ve vyhodnocení byla ponechána i aktivita
„cykloturistika“ nebo „koupání“ i přesto, že se jednalo o průzkum v rámci zimní turistické
sezóny. Někteří respondenti se zřejmě vyjadřovali i k aktivitám, kterým se při současné
návštěvě nevěnují, ale mají s nimi Liberecký kraj spojený.
Nejlákavějšími aktivitami pro návštěvníky kraje jak vyplynuly ze zimní etapy šetření
jsou lyžování (uvedeno v polovině případů), o pozici druhé nejlákavější aktivity se
ucházejí společenský život a zábava (uvedlo 26,6 % dotázaných), poznávací turistika
(26,4 %) a pěší turistika (26 %). Silnou pozici měla v rámci zimního šetření také péče
o fyzickou a psychickou kondici (16 % případů).
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2.9.1

Nejlákavější aktivity pro zahraniční a domácí návštěvníky

Zahraniční návštěvníci se významně častěji než domácí zaměřují na poznávací turistiku
(33 % zahraničních ku 23,6 % domácím) a to včetně turistiky církevní (5 % zahraničních
ku 1,6 % domácích). Mnohem častěji také uvádí návštěvu sportovních akcí (12,4 %
zahraničních ku 5,6 % domácích). Domácí návštěvníci se zase více věnují péči
o kondici (domácí uvádějí v 17,3% případů zatím co zahraniční jen 12,8 %.)
Lidé pobývající v regionu 3-7 dní více než ti ostatní preferují aktivity směřující k péči
o fyzickou a psychickou kondici a k poznávání historie regionu (poznávací turistika).
Lidé, kteří zvolili pobyt delší než týden zase mezi nejlákavějšími aktivitami častěji uvádí
návštěvu kulturních a sportovních akcí.
Graf č. 23 - Struktura nejlákavějších aktivit v regionu
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2.9.2

Nejlákavější aktivity ve vztahu k věkové kategorii

Z vyhodnocení šetření jsou patrné preference v závislosti na věku respondentů. Zájem
o lyžování s věkem postupně klesá a zatím co lidé do 25 let jej uvádí v 58 % dotazníků,
lidé nad 60 let již jen 21 %. Mladší návštěvníci do 25 let se významně častěji věnují
návštěvě společenské zábavě (průměrná četnost je 27 % uvedení, u nejmladší
kategorie je to 41 %). Naopak s věkem roste preference poznávací turistice (u starších
50 let byla uvedena ve 37 % dotazníků) a péči o duševní a fyzickou kondici (u starších
50 let se vyskytovala minimálně ve čtvrtině odpovědí). Stejný nárůst preferencí je vidět
u návštěvy kulturních akcí (nejmladší kategorie uvádí tuto aktivitu ve 4 % odpovědí,
nejstarší kategorie v 15 %).
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Graf č. 24 - Struktura nejlákavějších aktivit dle věkové kategorie
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2.9.3

Srovnání s rokem 2006

Podobně jako u hlavních důvodů i u celkové struktury nejlákavějších aktivit vidíme ve
srovnání s výsledky šetření z roku 2006 pokles motivační úlohy lyžování. Zatím co před
5ti lety uváděla lyžování 82 % dotázaných, v současném šetření je to pouze 51 %.
Vzhledem k tomu, že provozovatelé areálů nepublikovali žádné zprávy, které by
poukazovaly na prudký pokles návštěvnosti lyžařských středisek v posledních pěti
letech, je třeba tento údaj vnímat jako ukazatel poklesu důležitosti lyžování a nikoliv jako
informaci o tom, že návštěvníci méně lyžují. Velmi výrazně - tedy o více než 20
procentních bodů - poklesla také četnost, s níž návštěvníci uvádějí jako nejlákavější
aktivity návštěvu sportovních akcí. Podobný pokles je i u odpovědi „cykloturistika“, což
však není možné jednoznačně číst jako pokles důležitosti, protože většina respondentů
ve svých odpovědích zohledňovala skutečnost, že jsou dotazování v souvislosti se svou
zimní dovolenou.
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Graf č. 25 – Nejlákavější aktivity v regionu ve srovnání s rokem 2006
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2.10 Ubytování a stravování
Ubytování využilo během svého pobytu v regionu celých 73 % návštěvníků. U domácích
návštěvníků tvořily jednodenní pobyty 35 %, ale u zahraničních návštěvníků využilo
ubytování 93 % dotázaných. Struktura ubytovacích zařízení, které návštěvníci využili,
je poměrně pestrá, ale jeden typ ubytování přeci jen výrazně převažuje: každý třetí
ubytovaný návštěvník bydlel v penzionu. Druhou příčku v pomyslném žebříčku
nejčastějších typů ubytování obsadilo ubytování u známých nebo příbuzných, popřípadě
ve vlastní chatě (17 % z ubytovaných respondentů). Třetím nejčastějším typem
ubytování byl pronájem pokoje, apartmánu či chalupy (14 % ubytovaných dotázaných).
V hotelích nižší kategorie bylo ubytováno celkem 13 % návštěvníků a v hotelech s ***
a více * bylo na noclehu dalších 13 %. Nezanedbatelný počet respondentů – především
respondentů s bydlištěm v ČR – uvedlo "jiné zařízení" (7 %).

2.10.1 Struktura ubytování zahraničních a domácích návštěvníků
Zahraniční návštěvníci významně více využívají ubytování v hotelech všech kategorií
(38 % ubytovaných cizinců oproti 19 % domácích ub. turistů). Relativně vyrovnanější
byly podíly u ubytování v penzionu (37 % zahraniční turisté a 32 % domácí) Naopak
tuzemci jsou logicky častěji ubytování u svých příbuzných nebo známých (20 % oproti
13 % u zahraničních návštěvníků), ale i v dalších typech ubytování. U domácích turistů
by podíl ubytování v pronajatých pokojích, sezónních bytech a chalupách více než
18 %, oproti tomu u cizinců to bylo jen 8 %. Podobně jiného ubytování využívali tuzemci
dvakrát více než cizozemci (8 %).
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Graf č. 26 - Struktura ubytování – celá skupina, domácí, zahraniční návštěvníci
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Podíváme-li se na strukturu ubytování přes délku pobytu, zjistíme, že penziony a hotely
nižších standardů jsou nejčastěji využívány na pobyty od 3 do 7 dnů. Naproti tomu
hotely s více než *** jsou využívány dvakrát častěji na delší pobyty. U známých
a příbuzných bývají lidé méně často na pobyt od 3 do 7 dnů. Překvapivé, že pronájmy
jsou podle průzkumu téměř dvakrát častěji využívány na pobyt od 1 do 2 dnů než na
pobyty delší, což naznačuje o tom, že část pronajímatelů ustoupila od dříve rozšířené
praxe, kdy pobyty v pronajatých objektech byly časově limitovány jedním týdnem.
Graf č. 27 - Struktura ubytování – dle délky pobytu
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2.10.2 Struktura ubytování dle věkových kategorií
Pobyty bez ubytování realizují nejčastěji lidé nad 60 let (46 %) a do 25 let (32 %).
U ostatních věkových kategorií se pohybuje podíl jednodenních návštěvníků mezi 21
a 26 %. Jestliže srovnáme věkové kategorie po té, co vzorek zúžíme jen na ty, kteří se
rozhodli v regionu ubytovat, vidíme, že i z tohoto pohledu má nejstarší a nejmladší
věková kategorie nejvíce vyhraněné preference. Lidé nad šedesát let zařazení do
vzorku výrazně upřednostňovali penzion před ostatními typy ubytování (87 % z nich se
ubytovalo v něm). Lidé mladší 25ti let také preferují penziony (46 %), ale často volí i
pronájem (26 %). Ze všech věkových kategorií však nejčastěji využívají jiné ubytování
(hostely, ubytovny, objekty mládežnických organizací atp.) (20 %).
Graf č. 28 – Struktura ubytování podle věkových kategorií
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2.10.3 Struktura ubytování ve srovnání s rokem 2006
Oproti výsledkům průzkumu z roku 2006 je zde patrné, že se snížil podíl lidí, kteří využili
ubytování u svých známých a příbuzných (z 26 % na 17 %) a také lidí, kteří využili tzv.
jiné ubytování (ubytovny atp.) (13 % na 7 %). Naproti tomu se mírně zvýšil podíl lidí
bydlících v penzionech a hotelích vyššího standardu (v obou případech o 2 procentní
body). Téměř na trojnásobek se však zvýšil podíl lidí využívající hotely od * do ** (z 4,5
% z roku 2006 na současný podíl 12,7 %).
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Graf č. 29 – Struktura ubytování ve srovnání s rokem 2006
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2.11 Stravování
V případě stravování kombinuje těsná nadpoloviční většina respondentů návštěvu
restauračních zařízení a vlastní zdroje. Z převážně vlastními zdroji si vystačí více než
čtvrtina respondentů a zbylá pětina návštěvníků uspokojuje svoje stravovací potřeby
převážně v restauračních zařízeních. Využívání restauračních zařízení silně koreluje
s příjezdovou vzdáleností a délkou pobytu v regionu. Čím kratší je příjezdová vzdálenost
a délka pobytu, tím více si návštěvníci zabezpečují stravování z vlastních zdrojů.
Graf č. 30 - Stravování návštěvníků
Odpovědi na otázku: Stravujete se zde v restauračních zařízeních?

12,0%
38,9%
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48,9%

Významně častěji se stravují v restauračních zařízeních zahraniční hosté. Pouze 10 %
z nich oproti 30 % domácích návštěvníků si vystačí z vlastní stravou. Z pohledu věku
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využívají nejméně často pravidelně restaurační zařízení mladí lidé do 25 let (pouze
15 % z nich).

2.11.1 Stravování zahraničních a domácích návštěvníků
Mezi domácími a zahraničními návštěvníky jsou jen malé rozdíly v tom, jak řeší své
stravování po čas pobytu. Podle očekávání jsou to domácí návštěvníci, kteří častěji
využívají stravování z vlastních zdrojů a ti, kteří restaurace v rámci pobytu vůbec
nenavštěvují tvoří téměř 15%. Převažují ti, kteří využívají restauračních zařízení jen
částečně podle situace – v tom se domácí návštěvníci v zásadě neliší.
Graf č. 31 - Stravování zahraničních a domácích návštěvníků
Odpovědi na otázku: Stravujete se zde v restauračních zařízeních?
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2.11.2 Stravování dle věkových kategorií
Z vlastních zdrojů se nejčastěji snaží vyjít návštěvníci nad 60 let (16 %) a především ti
do 25 let (19 %). U ostatních věkových kategorií tvoří lidé, kteří vůbec nevyužívají
restaurací, zhruba desetinu. Není též bez zajímavosti, že v kategorii nad 60 let téměř
každý druhý využívá stravovacích zařízení téměř vždy. Kombinace veřejného stravování
s vlastními zdroji je nejčastěji využívána lidmi od 50 do 59 let. Výhradně využívání
veřejného stravování je naopak nejméně časté v kategorii do 25 let, kde jej volí jen 32
% dotázaných.
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Graf č. 32 – Stravování dle věku
Odpovědi na otázku: Stravujete se zde v restauračních zařízeních?
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2.11.3 Stravování ve srovnání s rokem 2006
Ve srovnání s výsledky šetření z roku 2006 nevidíme žádné zásadní rozdíly v chování
návštěvníků. Zhruba o tři procentní body ubylo těch, kteří se stravují z vlastních zdrojů,
ale to je příliš blízko pásmu statistické chyby na to, aby se z toho dalo něco vyvozovat.

2.12 Výdaje na pobyt
Pro charakteristiku návštěvníků Libereckého kraje je významná informace o výši jejich
výdajů během pobytu. Tyto informace jsou současně používány také jako nepřímý
indikátor sociální stratifikace výběrového souboru. Respondenti byli požádáni, aby
uvedli veškeré náklady pobytu na osobu a den, tj. včetně dopravy, ubytování, zábavy,
nákupů apod. Při vyhodnocení byly uvažovány jen odpovědi ubytovaných respondentů.
Graf č. 33 - Výše denních výdajů na pobyt pro jednu osobu (v Kč)
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Více než polovina respondentů uvedla, v regionu utratí více než 500 Kč na sobu a den.
Největší část tvoří ti, kteří za den utratí 500 - 1000 Kč na osobu (38,6 %). Druhou
nejčastěji uváděnou kategorií je 201 – 500 Kč, do níž se řadí 32,6 % respondentů.
Denní výdaje nižší než 200 Kč má při své návštěvě regionu 13 % respondentů. Náklady
od 1000 do 2000 Kč uvádí 14 % dotázaných. Pouze 2,5 % respondentů pak za den
vydá více než 2000 Kč.

2.12.1 Výdaje na pobyt u zahraničních a domácích návštěvníků
Odpovědi tříděné podle bydliště respondentů poměrně jednoznačně ukazují, že
návštěvníci ze zahraničí mají během svého pobytu výrazně vyšší výdaje. Zatím co
domácí návštěvníci jsou v kategoriích s výdaji nad 500 Kč na den zastoupeni jen ze
45%, zahraničních návštěvníků je v této skupina 80 %. Většina domácích návštěvníků
se zařadila do skupiny s výdaji 201 – 500 Kč na den (39 %). Většina zahraničních
návštěvníků je v kategorii 501 – 1000 Kč na den (46 %).
Geografický původ respondentů (ČR / zahraničí) diferencuje soubor z hlediska
odpovědí na tuto otázku výrazněji než jejich věk.
Graf č. 34 - Výše denních výdajů na pobyt – domácí a zahraniční návštěvníci
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2.12.2 Výdaje na pobyt ve vztahu k věkové kategorii
Přesto jsou celkové výdaje sekundárně diferencovány i věkem respondentů. Mladší
respondenti do 25 let a lidé starší 60 let mají významně častěji nižší celkové výdaje než
ostatní věkové kategorie. To souvisí s tím, že tyto dvě věkové kategorie častěji pobývají
v regionu jen jeden den (bez noclehu), stravují častěji z vlastních zdrojů, přijíždí z menší
vzdálenosti. Ti zástupci nejmladší věková kategorie, kteří se v regionu ubytují,
vyhledává levnější typy ubytování (ubytovny, horské chaty atp.) Kvůli lepšímu srovnání
byl proto vzorek zúžen na návštěvníky, kteří se v regionu ubytovali a graf č. 34
zobrazuje poměry v tomto vzorku.
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Graf č. 35 - Výše denních výdajů na pobyt pro jednu osobu (v Kč) – dle věku
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Z grafu srovnávajícího výdaje podle věkových kategorií je vidět, že i po odečtení
neubytovaných jednodenních návštěvníků jsou to lidé do 25 let, kteří při svém pobytu
utrácejí nejmíň (60 % jich utratí méně než 500 Kč denně). Nepřekvapí, že rozložení do
skupin podle denních výdajů je ve všech skupinách více méně plynulé (odpovídající
Gaussově křivce), kde u věkových kategorií 26 – 34 let, 35 – 49 let a 60 a více let je
zhruba polovina respondentů v pásmu 501 až 1000 Kč/den. Zajímavé, že ve věkové
kategorií 50 – 59 let je relativně méně lidí ve středním pásu 501 – 1000 Kč (na místo
předpokládané poloviny jen třetina) a naproti tomu je v této věkové kategorii třetina
respondentů v pásmu 1000 – 2000 Kč/ den. Největší podíl lidí, kteří utratí minimálně dva
tisíce korun za den je u lidí nad 60 let.

2.12.3 Výdaje ve vztahu k délce pobytu
Zcela dle předpokladů se ve vyhodnocení ukazuje, že deklarované výdaje souvisí
s délkou pobytu. U všech typů pobytů (dle délky) jsou zastoupeni lidé se všemi
„strategiemi utrácení“, ale kratší pobyty jednoznačně preferují ti, co hodlají šetřit a
naopak ti, kteří na výši výdajů tolik nehledí, mají tendenci v regionu zůstávat déle.
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Graf č. 36 – Výdaje na pobyt ve vztahu k délce pobytu
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2.12.4 Srovnání s rokem 2006
Ve srovnání s rokem 2006 je v aktuálním vzorku návštěvníků patrný posun k vyšším
výdajům. Došlo k úbytku respondentů, kteří deklarují denní výdaje do 500 Kč
a srovnatelným dílem narostl počet těch, kteří odpověděli, že jejich výdaje jsou vyšší.
Například ve skupině s největším podílem tj. 501 – 1000 Kč/ den se zvedl podíl z 39%
na 45%. V kategorii 1001 – 2000 Kč je nárůst o téměř 7 procentních bodů z 11 na 17 %.
Nárůst je také u kategorie výdajů více než 2000 Kč na den z 2 na 2,9 %.
Vzhledem k tomu v jakém rozsahu k posunu došlo, lze soudit, že jde o vliv inflace
a průběžného zvyšování cen.
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Graf č. 37 – Výdaje na pobyt ve srovnání s rokem 2006
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2.13 Využívání informací o regionu
Pro marketing turistické destinace je významné zjištění, jakým způsobem získávají
návštěvníci informace o regionu resp. jak tyto informace využívají. Pro tento účel byla
do průzkumu zahrnuta otázka, která se respondentů ptala, zda využili některé
informace z nabízených informačních zdrojů. Respondenti mohli odpovědět „ano“,
„částečně“ nebo „ne“. Struktura získaných odpovědí ukazuje na využívání poměrně
pestré škály zdrojů regionálních informací.
Graf č. 38 - Využívání informací o regionu
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Z personálních zdrojů využívali návštěvníci nejvíce informace od svých příbuzných nebo
známých. Plně je využilo 36,5 % dotázaných, dalších 33 % uvedlo, že je využilo
částečně. Respondenti využívali i informace od personálu ve službách, i když méně než
informace od příbuzných nebo známých. Jako využitý zdroj informací byl personál ve
službách uveden jen v 11 % (36 % částečně). Čestnost využívání informací od
personálu stoupalo s přibývajícím věkem respondentů. Důležitým informačním zdrojem
v regionu jsou turistická informační centra (TIC). Informace z nich využilo 25 %
respondentů plně, částečně potom 31 % dotázaných. Významně častěji využívali
informace z TIC zahraniční hosté (67 % alespoň částečně oproti 51 % u domácích
respondentů).
Z nepersonálních zdrojů využili respondenti nejčastěji informace nabízené na internetu.
Internet byl vůbec nevyužívanějším zdrojem informací. Plně tyto informace využilo 43 %
respondentů, dalších 31 % je využilo částečně.
Ze srovnání zahraničních a domácích návštěvníků vyplývá, že zahraniční návštěvníci
více využívají turistických informačních center (alespoň částečně je využije 67 % oproti
51 % u domácích), cestovní kanceláře (plně je využije 20 % oproti 8 % u domácích). O
něco častěji využívají informací od personálu ve službách (ano odpovědělo 14 % oproti
10 % tuzemců). Mírnou převahu mají zahraniční návštěvníci i ve využívání internetu –
vůbec jej nevyužilo pouze 19 % zatím co u tuzemců je to 28 %).
Proti předpokladu je využívání informací prakticky stejné u médií a propagačních
materiálů (průvodců, prospektů atp.).
Domácí návštěvníci více využívají informací od známých a příbuzných (ano odpovědělo
38 % oproti 33 % u zahraničních návštěvníků).

Turistická informační
centra

Graf č. 39 – Využívání informací u zahraničních a domácích návštěvníků
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Grafy č. 40, 41 a 42 – Využívání informací u zahraničních a domácích návštěvníků
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Grafy č. 43, 44 a 45 – Využívání informací u zahraničních a domácích návštěvníků
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2.13.1 Využívání informací podle věkových skupin
Turistická informační centra nejčastěji využívají lidé od 35 do 49 let a lidé od 50 do 59
let. Mladší a starší věkové kategorie je využívají méně často (do 25 let jen 17 %).
Informace od cestovních kanceláří využívají nejčastěji lidé od 50 do 59 let (16 %
odpovědělo ano) a naopak lidé do 25 let je využívají jen zřídka (7 % odpovědělo ano) a
mezi lidmi nad 60 let je největší podíl, těch, kteří informace z cestovních kanceláří
nevyužijí vůbec (75 %).
Média ovlivňují (podle jejich tvrzení) nejméně návštěvníky starší 60ti let, mezi nimiž jen
8 % uvedlo, že použili informace z médií. Mezi lidmi do 25 let je největší podíl lidí, co
deklarují, že informace z médií vůbec nepoužili (67 %).
U propagačních materiálů roste jejich význam (téměř lineárně) s věkem respondentů.
Zatím co v kategorii do 25 let věku odpovědělo ano jen 13 % v nestarší kategorii to bylo
23 % dotázaných.
Internet pro získávání informací potřebných pro pobyt v regionu používá nejvíce
kategorie od 26 do 34 let (ano odpovědělo 51 %). U lidí nad 60 let je podíl těch, kteří
internet plně využili jen čtvrtinový. U ostatních skupin je podíl těch, co internet využili
okolo 40 %. Informace od personálu ve službách využívají lidé tím častěji, čím jsou
starší až do věku 59 let (17 % - ano). V kategorii lidí na 60 let odpovědělo ano na využití
informací od personálu pouze 6,5 % dotázaných. V kategorii 25 – 34 let odpovědělo 42
% dotázaných, že informace od personálu využilo částečně.
Informace od známých a přátel využívají častěji lidé z nejmladších a nejstarších
věkových skupin. Lidé do 25 let odpověděli, že je využili ve 44 % dotazníků a lidé nad
60 let dokonce ve 45 % případů. Zbylé tři věkové kategorie zase častěji odpovídali, že
informace od známých využili částečně.

2.13.2 Srovnání s rokem 2006
Když zohledníme plné i částečné využití zdrojů, vyplývá ze srovnání šetření z roku 2006
a šetření z roku 2011, že dochází k poměrně velké proměně způsobu, jak návštěvníci
získávají o regionu informace.
U médií je relativně velký pokles (21 % na 13 %). Také propagační materiály jsou méně
využívány jako hlavní zdroj. Jejich plné využití uvedlo v roce 2006 23 %, ale
v současnosti jen 15 %. Sloučíme-li skupinu deklarující plné využití se skupinou, která
uvedla, že propagační materiály využila částečně, je využití stále blízké 50 %, ale je
vidět, že jde stále více o zdroj doplňkový.
Naopak u turistických center vidíme drobný nárůst (z 21 % na 25 %). (U cestovních
kanceláří je drobný nárůst v částečném využití, ale u plného využití je nárůst jen
zanedbatelný.) Zato internet je stále využívanější. Zaznamenal o tři procentní body více
(u plného využití) než v roce 2006, ale především narostla skupina, která jej využila
alespoň částečně (z 23% na 31%). Informace od personálu jsou více využívány jako
plně využitý zdroj a ještě více lidí využilo informace od personálu alespoň částečně. (V
součtu je to 46,6% oproti 29,3% z roku 2006.) Více lidí také využívá informace od
příbuzných a známých. Zohledníme-li i částečné využití, pak vidíme nárůst z 58% na
70% případů.
Méně se tedy využívají informací z médií a propagačních materiálů. Tradiční zdroje jako
jsou informační centra a touroperátoři v zásadě jako zdroje informací stagnují. Naopak
rostě využití internetu a informací od přátel, příbuzných a známých.
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3. Hodnocení regionu návštěvníky
Postoje návštěvníků k cestovnímu ruchu v regionu byly sledovány sadou 24 faktorů, ke
kterým respondenti vyjadřovali své hodnotící stanovisko na čtyřstupňové škále.
Hodnocení je vyjádřeno indexem, jehož hodnota je dána váženým průměrem z platných
odpovědí (bez respondentů, kteří se nedokázali vyjádřit, resp. nemohli se vyjádřit, např.
ke kvalitě ubytovacích služeb, pokud ubytovaní nebyli) a je tím vyšší, čím je hodnocení
horší. Hodnota indexu nad 2,50 znamená převahu záporného hodnocení. Kritickou
hodnotu 2,50 v souboru nepřekročil žádný index hodnocení. Za horší lze ale považovat
již hodnocení přesahující hodnotu indexu 2,00. Okolo hodnoty 1,50 se pohybují příznivá
hodnocení.

3.1.1

Nejhůře hodnocené parametry

Ve vzorku jako celku bylo nejhůře hodnoceno vybavenost regionu atrakcemi pro děti
(index 2,23). Na druhém místě v žebříčku nejhůře hodnocených parametrů regionu byly
nákupní možnosti (index 2,21), následovány příležitostmi pro zábavu
a společenské vyžití a z otázky na rozvoj regionu a jeho služeb také nabídkou aktivit
pro volný čas. Tyto všechny parametry dosáhly indexu 2,2.
Z otázky na kvalitu služeb v regionu byly nejkritičtěji hodnoceny služby pro motoristy
a služby pro cyklisty (obě s indexem 2,14). S indexem vyšším než je 2,15 pak skončily
parametry ještě dopravní infrastruktura a drobný prodej.

3.1.2

Nejlépe hodnocené

Z otázky zaměřené na kvalitu služeb dosáhly nejnižších indexů ubytovací služby (index
1,89) a úroveň veřejného stravování (index 1,94). Z otázky na rozsah služeb byly opět
nejlépe hodnoceny stravovací kapacity (index 2,02) a ubytovací kapacity (index
2,06). V otázce, která mapovala názory na rozvoj regionu byl nejlépe hodnocen
parametr přátelskost místních lidí k návštěvníkům, který byl s indexem 1,83 nejlépe
hodnocenou položkou vůbec.

3.1.3

Hodnocení regionu zahraničními a domácími návštěvníky

Mezi hodnocením zahraničních a domácích návštěvníků je několik rozdílů, ale ani
v jednom případě nejde o zásadně odlišné hodnocení. Obecně však lze říci, že
zahraniční návštěvníci jsou o něco kritičtější než domácí. Zahraniční návštěvníci
znatelně kritičtěji hodnotí služby pro cyklisty (2,24 oproti 2,11), péči o pořádek a čistotu
(2,12 oproti 2,05), cenovou úroveň služeb (2,12 oproti 2,01), dostupnost regionu
hromadnou dopravou (2,19 oproti 2,05), vybavenost pro sport (2,09 oproti 2,03),
informace o regionu (2,1 oproti 1,99), péče o památky (2,1 oproti 1,93), bezpečnost
návštěvníků (2,1 oproti 2,03) a také přátelskost místních k návštěvníkům (1,89 oproti
1,80).
Jediný parametr, který zahraniční návštěvníci hodnotí pozitivněji než domácí je drobný
prodej (upomínkové předměty, občerstvení atp.)
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3.1.4

Hodnocení dle věkových kategorií

V hodnocení kvality služeb jsou nejvíce kritičtí lidé od 50 do 59 let. Jen služby pro
motoristy a pro cyklisty hodnotí lidí nad 60 let kritičtěji než lidé od 50 do 59 let.
V ostatních parametrech kvality naopak lidé nad 60 let hodnotí věci smířlivěji než ostatní
věkové kategorie. Pozitivitou hodnocení je překonají jen lidé do 25 let, u nichž by se
dalo naopak očekávat, že budou více kriticky naladění. Kromě kvality veřejného
stravování a úrovně personálu, které lépe hodnotili lidé nad 60 let, byly ve všech
ostatních parametrech (v oblasti kvality, tj. otázka č. 14) méně kritičtí.
V hodnocení rozsahu služeb je hodnocení věkových kategorií relativně nevyrovnané.
I zde platí, že lidé do 25 let většinu parametrů hodnotí lépe než ostatní věkové kategorie
a zvlášť výrazné je to u vybavení pro sport kde jejich index je 1,87 (zatím co průměrný
index zbytku vzorku je 2,13). Nejkritičtější jsou opět lidé ve věku 50 – 59 let, kteří
společně s lidmi nad 60 let nehůře hodnotí dopravní infrastrukturu (index 2,3) a poněkud
překvapivě i vybavení atrakcemi pro děti (v tomto parametru jsou lidé nad 60 let ještě
výrazněji kritičtí a jejich index je 2,43).
Parametrů rozvoje regionu nejlépe hodnotí nejstarší věková kategorie. Jejich
hodnocení vyjádřené indexem se nezřídka liší i tři čtyři desetiny průměru ostatních
skupin. Lidé na 60 let drží také primát v nejpozitivnějším hodnocení, neboť přátelskost
místních obyvatel k návštěvníků hodnotí indexem 1,7, který je vůbec nejnižším ze všech
otázek a parametrů.
Jen v otázce drobného prodeje a nabídky aktivit pro volný čas jsou naopak nejkritičtější.
Kriticky se v dané otázce vyjadřují především lidé od 25 do 34 let, kteří hůře než ostatní
hodnotili informace o regionu, orientační značení a bezpečnost návštěvníků.
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Grafy č. 46, 47 a 48 – Hodnocení regionu návštěvníky
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2,3

Graf č. 49
Srovnání hodnocení kvality služeb zahraničními a domácími návštěvníky
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Graf č. 50
Srovnání hodnocení kvality služeb dle věkových kategorií
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Graf č. 51
Srovnání hodnocení rozsahu služeb zahraničními a domácími návštěvníky
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Graf č. 52
Srovnání hodnocení rozsahu služeb dle věkových kategorií
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Graf č. 53
Srovnání hodnocení rozvoje regionu zahraničními a domácími návštěvníky
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Graf č. 54
Srovnání hodnocení rozvoje regionu dle věkových kategorií
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3.2

Ochota k opakování návštěvy

Hodnocení regionu doplňuje i otázka o ochotě opakování návštěvy. Bez mála třetina
dotázaných odpověděla, že se v brzké době chce (do půl roku) do regionu vrátit.
Dalších 38 % se do Libereckého kraje chce také vrátit, ale uvažuje o tom až někdy
v pozdější době. 7,4 % respondentů odpovědělo, že se do regionu už spíše nevrátí.
Zbylých 23,5 % dotázaných se ke svému budoucímu návratu do regionu nedokázalo
vyjádřit.
Graf č. 55 - Struktura respondentů z hlediska ochoty k opakování návštěvy
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3.2.1

Ochota k opakování návštěvy u domácích a zahraničních návštěvníků
Graf č. 57 – Ochota k opakování návštěvy dle věkových kategorií
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
36,2%

v brzké době

19,2%
36,4%

později

41,6%

spíše ne

Zahraniční

20,7%

nevím

30,1%
6,7%
9,0%

52 / 67

Domácí

3.2.2

Ochota k opakování návštěvy v závislosti na věkové kategorii

Návštěvníci, kteří do regionu přijíždějí na jednodenní pobyty sem podle všeho jezdí
častěji než ostatní a proto i jejich odpověď častěji zní „ano – v brzké“ době se hodlám
vrátit. Vzhledem k tomu, že mezi jednodenními návštěvníky jsou nejsilněji zastoupeni
lidé do 25 let a nad 60 let, není nijak překvapující, že tyto dvě skupiny nejčastěji
odpovídaly, že se hodlají do půlroku vrátit. Věková kategorie od 50 do 59 let sice
projevovala nejmenší ochotu k brzkému opakování návštěvy (pouze 22 %), ale zase
nejčastěji připouštěla návrat někdy později (42 %). Tato věková kategorie je však
zajímavá tím, že zatím co v jiných věkových kategoriích skupina lidí s odpovědí „spíše
ne“ tvoří od 6 do 8 %, v kategorii 50 – 59 let je návštěvníků neochotných k návratu do
regionu 12 %.
Graf č. 57 – Ochota k opakování návštěvy dle věkových kategorií
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3.2.3

Srovnání s rokem 2006

Oproti skupině dotázaných z roku 2006 bylo u současné skupiny výrazně méně těch,
kteří již v době svého pobytu vyjádřili ochotu do půl roku znovu přijet. V roce bylo
takových respondentů více než polovina. V současném vzorku ochotu k brzkému
návratu vyjádřila jen 32 %. Na dvojnásobný podíl také vzrostla skupina nerozhodnutých
respondentů - lidí, kteří na otázku po ochotě k návratu odpověděli nevím (z 12 % na
23 %). Podobně se zdvojnásobila (svým podílem) taky skupina, která návrat spíše
vylučuje. V roce 2006 „spíše ne“ odpovědělo pouhých 3,4 %. Zato ve vzorku
z aktuálního průzkumu záporně odpovědělo 7,4 % respondentů. Skupina lidí ochotných
přijet někdy později zaujímala ve vzorku o 5 procentních bodů více než
v předcházejícím šetření (v roce 2006 to bylo 33 %).
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Grafy č.58 – Ochota k opakování návštěvy ve srovnání s rokem 2006
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spíše ne

4. Vybrané profily návštěvníků
účelem vyšli tvůrci zprávy z textu vytvořeného v roce 2006 týmem RNDr. Jiřího
Vystoupila, CSc. a při zachování stejné struktury byl text aktualizován novými daty a
doplněn o nová zjištění.
Ve zprávě z šetření z roku 2006 se profil návštěvníka uvádí charakteristika profilu takto:
„Podle určitých třídících znaků jsou ze souboru vybrány specifické skupiny návštěvníků
charakteristické svým zvláštním postavením oproti ostatním. Pro tyto skupiny
návštěvníků jsou zpracovány profily ukazující jejich odlišnosti od „průměrného“
návštěvníka (uváděny jsou jen statisticky signifikantní odchylky, pokud některé ze
sledovaných faktorů v profilu nefigurují, znamená to pro daný segment nevýznamné
odchylky).“
Na základě požadavků zadavatele byly zachovány profily vytčené v týmem Dr.
Vystoupila a byl doplněn profil návštěvníků žijících v Libereckém kraji. Vyčleněny jsou
tedy tyto segmenty návštěvníků:

A.
B.
C.
D.
E.

zahraniční návštěvníci
mladí návštěvníci do 25 let
rodiny s dětmi
obyvatelé Libereckého kraje
segmenty podle důvodu návštěvy

Každý segment je stručně charakterizován s využitím dat získaných z průzkumu:
z hlediska velikosti, struktury a kvalitativních charakteristik, které jsou zřejmé ze
získaných dat.

55 / 67

4.1

Zahraniční návštěvníci

Podsoubor 531 respondentů, tj. 29,4 % základního souboru. Jejich struktura podle zemí
příjezdu je uvedena v podkapitole geografický původ respondentů (44 % ze sousedního
Německa, 19 % z Polska a 15 % z Nizozemska). Kvůli větší homogenitě byl pro účely
vytvoření aktuálního profilu vzorek zúžen na návštěvníky ze sousedních zemí (SRN,
Polsko, Slovensko, Rakousko) a tradičně silnou skupinu Holanďanů. Tento užší vzorek
činil 462 respondentů tj. 26 % základního souboru.
 Zahraniční návštěvníci mají ve vzorku ze zimy 2010-2011 podobnou věkovou
strukturu jako celý vzorek dohromady. Je mezi nimi méně návštěvníků do 25 let
(12 % oproti 16 % v celku). O dva procentní body větší má mezi nimi podíl lidí ve
věku 26 – 34 a o tři lidé ve věku 50 – 59 let (16 %).
 Drtivá většina z nich přijíždí autem (osm z deseti), ale 14 % z nich přijíždí se zájezdy
a 5 % využívá vlakové spojení. Jen necelá desetina z nich přijíždí sama. Většinou
přijíždí v párech (sedm z deseti) a 20 % přijíždí s dětmi (většinou s dětmi školního
věku).
 Cizinci přijíždějí na delší pobyty (více než týden stráví v regionu třikrát více
zahraničních než domácích hostů). Téměř 60 % zahraničních návštěvníků míří do
regionu na 3 až 7 dní (zatím co domácích to není ani třetina). Téměř polovina
zahraničních návštěvníků je v regionu poprvé (u domácích jen pětina). Naproti tomu
17 % již bylo v regionu víc než třikrát. Na jednodenní výlety přijíždí každý devátý
cizinec.
 Téměř třikrát častěji si zahraniční návštěvníci vybírají pro pobyt hotel se standardem
*** a více (22 %). (Při zúžení na zahraniční návštěvníky z hlavních pěti států je podíl
lépe vybavených hotelů 15 %.) Častěji se také ubytovávají v hotelech s nižším
standardem (17 % oproti 11 % u domácích). 13 % návštěvníků ze zahraničí sem
přijíždí na pozvání někoho z domácích a komerční ubytovací služby nevyužívá.
 Třikrát méně často se cizinci stravují jen z vlastních zdrojů (u domácích jde o 15 %).
Většina z nich 49 % se stravuje zpravidla v restauračních zařízeních a 46 %
kombinuje veřejné stravování s vlastními zdroji.
 Zahraniční návštěvníci více využívají turistických informačních center (alespoň
částečně je využije 67 % oproti 51 % u domácích), cestovní kanceláře (plně je
využije 20 % oproti 8 % u domácích). O něco častěji využívají informací od
personálu ve službách (ano odpovědělo 14 % oproti 10 % tuzemců). Mírnou
převahu mají zahraniční návštěvníci i ve využívání internetu – vůbec jej nevyužilo
pouze 19 % zatím co u tuzemců je to 28 %).
 Hlavním důvodem, proč do regionu v zimním období přijíždějí je sport (42 %), ale
jako hlavní důvody uvádějí také poznání (18 %), relaxaci (11 %) či péči o zdraví
(6 %). Jak bylo zmíněno v souvislosti s ubytováním, minimálně desetina přijíždí se
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záměrem někoho navštívit. Jako nejlákavější aktivity zahraniční návštěvníci vznímají
sport a turistiku (každý druhý), poznávání (35 %), péči o kondici (14 %), ale
překvapivě velký podíl zde mají lidé, kteří jako nejlákavější aktivitu uvádí zábavu
a společenský život (23 %).
 I když se rozdíly ve výdajích postupně snižují, zahraniční hosté mají stále během
svého pobytu vyšší výdaje než domácí. Částku vyšší než 1 000 Kč na osobu a den
vydá 30 % cizinců a pouze každý desátý domácí návštěvník. Také v kategorii
s výdaji nad 2000 Kč je u cizinců pětkrát více lidí než u domácích turistů.
 Zahraniční návštěvníci jsou o něco kritičtější než domácí. Zahraniční návštěvníci

znatelně kritičtěji hodnotí služby pro cyklisty, péči o pořádek a čistotu, cenovou
úroveň služeb, dostupnost regionu hromadnou dopravou, vybavenost pro sport,
informace o regionu, péče o památky, bezpečnost návštěvníků a také přátelskost
místních k návštěvníkům.Jediný parametr, který zahraniční návštěvníci hodnotí
pozitivněji než domácí je drobný prodej.
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4.2

Mladí návštěvníci do 25 let

Podsoubor 286 respondentů, tj. 16 % základního souboru. Vyřazeni jsou mladí
návštěvníci do 25 let, kteří přijeli s dětmi, aby homogenita tohoto segmentu nebyla
narušena (profil rodin s dětmi je zpracován zvlášť).
 Méně často než ostatní přijeli mladí návštěvníci do 25 let do regionu autem (poměr
3:4). Dvakrát častěji než ostatní pak použili vlak. Častěji než ostatní použili i linkový
autobus (11 %) a zájezd (13 %).
 Hlavním důvodem jejich návštěvy bylo podobně jako u ostatních zimních
návštěvníků lyžování (58 %), ale významně častěji než je v celém vzorku obvyklé
byla důvodem jejich příjezdu také zábava a společenský život (41 % oproti 27 % u
celého souboru). Další nejlákavější aktivity, které si s regionem spojují, jsou:
poznávací a pěší turistika, ale ty jsou u nich zastoupeny v asi o polovinu menší části
odpovědí než u ostatních.
 Častěji než ostatní přijíždí do regionu jen na jednodenní pobyty bez noclehu (celá
třetina z nich). Mají tedy méně pobytů od jednoho do sedmi dnů (30 %).
 Ve struktuře ubytování je u nejmladší kategorie návštěvníků příznačné výrazně nižší
zastoupení dražších typů zařízení (hotely s vyšším standardem). O to více využívají
penzionů (46 % oproti 33 % v celém souboru). Daleko více než ostatní využívají
k ubytování turistické chaty, ubytovny a hostely (téměř třikrát více). Mnohem častěji
než ostatní se ubytovávají u příbuzných a známých (zatím co v celku je to 7 %,
u daného segmentu je to více než pětina pobytů). Méně často odpovídají, že se
stravují jen v restauracích (32 %) a zato větší část z nich se stravuje z vlastních
zdrojů (téměř čtvrtina).
 Mladí návštěvníci mají při jejich pobytu nižší výdaje, téměř 40 % si denně vystačí
s částkou do 200 Kč, zatímco ostatních je takových pouze 6 %. 60 % lidí mladších
25 let utratí při svém pobytu od 201 do 500 Kč na den. U ostatních je to necelá
třetina dotázaných.
 Mladí lidé do 25 let využívají velmi málo tradičních turistických informačních kanálů.
Například turistická informační centra (17 %) nebo propagačních materiálů (13 %).
Stejně tak zřídka kdy využívají cestovních kanceláří (7 %). Mezi lidmi do 25 let je
největší podíl lidí, co deklarují, že vůbec nepoužili informace z médií (67 %). Naopak
velmi intenzivně využívají internet (40 %) a informace od známých a přátel (44 %).

 Mladí návštěvníci jsou při hodnocení regionu ve velké většině oblastí méně kritičtí
než ostatní věkové skupiny. Významně lépe než ostatní hodnotí ubytovací služby
a služby pro lyžaře. Shovívavější jsou i v otázce úrovně personálu a informací
o regionu.
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4.3

Rodiny s dětmi

Podsoubor 401 respondentů, tj. 22 % základního souboru. Z důvodu homogenity této
skupiny jsou do ní zařazeni jen respondenti ve věku 25 – 49 let (u starších lze důvodně
předpokládat, že se s velkou pravděpodobností jedná o prarodiče).
 Daleko častěji přijíždějí do regionu automobilem (80 % oproti 73 %). Častěji než
zbytek souboru přijíždí ze vzdálenosti větší než 100 km (47 % oproti 38 %).
 Častěji než ostatní pobývají v regionu jen krátce (jednodenní pobyty a pobyty do tří
dnů jsou o procentní bod více zastoupeny). Podíl těch, co jsou v regionu na jeden
den je podobný jako u celého souboru.
 Nejčastějším důvodem pobytu v regionu (a také častějším než pro ostatní) je pro
rodiny s dětmi sport (37 %) a návštěvy známých (18 %). Mezi důležitými důvody se
vyskytuje také relaxace (12 %), poznání (11 %) a zábava (10 %). V zimním období
je pro rodiny s dětmi nejlákavější lyžování (uvedlo 53 % respondentů), poznávací
turistika (28 %) a společenský život a zábava (26 %).
 Rodiny s dětmi téměř o polovinu méně než ostatní využívají k ubytování hotely,
méně často využívají i penziony. Častěji než ostatní volí pronájmy (13 %) a mnohem
častěji jezdí ke svým známým (21 %).
 V daném segmentu je větší část lidí, kteří kombinují stravování v restauračních
zařízeních s vlastními zdroji (55 %) a naopak méně těch, co spoléhají výhradně na
veřejné stravování.
 Kvalitu služeb v regionu hodnotí rodiny s dětmi jen o něco málo kritičtěji než ostatní

návštěvníci. Nejkritičtější jsou v otázce cenové úrovně a péče o pořádek a čistotu.
Významně horší je jejich pohled na vybavenost: vybavenost pro sport a vybavenost
atrakcemi pro děti (více než čtvrtina jich hodnotí tento parametr jako spíše špatný
a pouze 12 % jej hodnotila jako velmi dobrý). Podobně kriticky hodnotí i nabídku
programů pro volný čas (26 % odpovědělo „spíše špatný“ a pouze desetina „velmi
dobrý“).
 Hlavními zdroji informací pro cestování jsou pro ně internet (49% plně využilo a 34

% alespoň částečně) a jejich známí (42 % plně využilo a 27 % alespoň částečně).
Více než ostatní také využívají propagační materiály, průvodce apod. (16 %).
Ostatní zdroje informací včetně turistických informačních center využívají v menší
míře než ostatní skupiny.
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4.4

Turisté v ubytovacích zařízeních

Podsoubor 1038 respondentů, tj. 57 % základního souboru. Všichni vícedenní
návštěvníci bez ubytovaných u příbuzných či známých.
624 (tj. 60 %) jich je domácích návštěvníků a 414 z nich jsou návštěvníci zahraniční.
 Mezi hosty ubytovacích zařízení převažují návštěvníci ze vzdálenosti nad 100 km

(71 %) a jiných krajů. Z Libereckého kraje je jich pouze desetina z daného
segmentu. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti je auto častějším dopravním
prostředkem než u neubytovaných (75 %).
 Mezi hosty ubytovacích zařízení je mírně větší podíl lidí ve věku 35 – 59 let než
v celém souboru. Mezi hosty ubytovacích zařízení je méně respondentů, kteří tráví
svůj pobyt v regionu sami (pouze 10 %), více je naopak těch, kteří přijeli se svým
partnerem, přáteli nebo známými. Mezi ubytovanými je o polovinu méně těch, co
jsou v regionu už minimálně počtvrté.
 Významně častěji než neubytovaní hosté přijíždějí do regionu za relaxací (19 %),
která se pochopitelně váže na delší pobyty. Častěji než je průměr z celého vzorku
přijíždějí za sportem (43 %) a za poznáním (17 %). Z aktivity je láká významně více
lyžování (56 %), poznávací turistika (29 %), více i společenský život a zábava
(23 %) a samozřejmě aktivity související s relaxací – pro udržení duševní a fyzické
kondice (pětina).
 Téměř polovina z daného sektoru se stravuje výhradně v restauraci (v celém vzorku
tato kategorie představuje 38 %). Ze svých zásob se v segmentu ubytovaných
stravuje jen 3 % respondentů.
 Celkem logicky jsou hosté ubytovacích zařízení tím nejlukrativnějším segmentem.
Je mezi nimi častější útrata 501 – 2000 Kč na den.
 Významně lépe než celý soubor respondentů hodnotí ubytovací služby. V zimní části
vzorku však jsou kritičtější: hodnotí kritičtěji úroveň personálu, cenovou úroveň
služeb a dopravní infrastrukturu. Výrazněji než ostatní hodnotí nabídku programů
pro volný čas, nákupní možnosti a příležitosti pro společenské vyžití.
 Dvakrát častěji využívají informací od turistických informačních center či cestovních
kanceláří. Více také využívají internet a informací od personálu služeb. Naopak
méně často využijí informace od známých a přátel (27 %).
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4.5

Obyvatelé Libereckého kraje

Respondenti, kteří deklarovali, že jejich bydliště je v Libereckém kraji, tvořili skupinu o
437 osobách (tj. 24 %) z základního souboru.
 Vzhledem ke kratší dojezdové vzdálenosti je v tomto sektoru častější využití veřejné
dopravy (vlak či linkový autobus využili dvakrát častěji). Naopak auto využilo jen 62
% respondentů z daného sektoru (oproti 72 % v celkovém souboru).
 67 % respondentů bylo na jednodenním výletě a nevyužívalo žádného ubytování.
Pobyt delší než tři dny absolvuje čtyřikrát méně lidí než v ostatních skupinách.
 Lidé z Libereckého kraje častěji jezdí sami a méně s partnery a přáteli (55 % oproti
62 % u celku).
 Dvakrát častěji se stravují z vlastních zdrojů.
 Výrazně větší podíl zde mají lidé s útratou do 500 Kč.
 Všechny informační zdroje využívají méně než ostatní a to včetně internetu (který
35 % nevyužilo ani částečně). Jediný zdroj, který využívají více než je běžné v celém
souboru jsou informace od známých a příbuzných (43 %).
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4.6

Návštěvníci zaměření na sportovní aktivity

Podsoubor 625 respondentů, tj. 35 % základního souboru. Tento segment tvoří
návštěvníci uvádějící jako hlavní důvod své turistiku a sport a zároveň jsou pro ně
lákavé sportovní aktivity (nejsou zde zahrnuti respondenti, kteří uvedli jako lákavou
aktivitu pouze pěší turistiku).
 Celkem čtvrtina respondentů, kteří se zde věnovali hlavně sportovním aktivitám
pochází z Libereckého kraje. Téměř šedesát procent je však ze vzdálenosti větší
než 100 km.
 29 % z nich zde strávilo jen jeden den. V zimním období jsou to typičtí návštěvníci
regionu a tak se struktura tohoto segmentu odráží i rozložení délky pobytu v celém
vzorku.
 Méně často jezdí sami a o to častěji jezdí s přáteli. Častěji než ostatní se ubytovávají
v hotelu či v penzionu a mnohem méně využívají ubytování u známých a příbuzných
(2 % oproti 13 % obvyklým v celkovém pohledu). Častěji se také stravují
v restauračních zařízeních (jen 8,5 % se stravuje jen z vlastních zdrojů).
 Velký podíl sportovně zaměřených návštěvníků zmiňoval jako oblíbenou aktivitu
v regionu lyžování, i když průzkum probíhal v letních měsících.
 Sportovně zaměření lidé méně než ostatní pracují s propagačními materiály
a tištěnými průvodci o to více jsou zaměřeni na internet (52 % jej využilo plně).
 Překvapivě významně lépe jsou spokojeni s vybavením regionu pro sportovní
aktivity a služby pro lyžaře. Lépe hodnotí také ubytování. Naopak hůře než je
v celém vzorku obvyklé hodnotí příležitosti pro zábavu a společenské vyžití
a nabídku programů pro volný čas.
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4.7

Návštěvníci zaměření na relaxaci

Podsoubor 248 respondentů, tj. 14 % základního souboru. Tento segment tvoří
návštěvníci uvádějící jako hlavní důvod své návštěvy relaxaci, která v sobě zahrnuje
rekreaci, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod.
 Více než třetina z tohoto segmentu jsou lidé od 26 do 35 let.
 Návštěvníci zaměření na relaxaci používají častěji než ostatní jako dopravní
prostředek automobil (80 %).
 Častěji přijíždějí na delší pobyty. Jen minimum z nich zde nepřespí. (8 % oproti 28
%). Na pobyt delší než 3 dny přijelo přes 53 % (oproti 43 %). Méně často jezdí sami.
 Při stravování častěji využívají restaurační zařízení v kombinaci s vlastními zdroji.
 Mnohem častěji využívají dobře vybavené ubytování (hotely 24 %, penziony 35 %)
a prakticky vůbec nevyužívají ubytování u známých a přátel.
 Nejlákavější aktivity, které v regionu vidí jsou logicky aktivity pro zlepšení jejich
kondice a pěší turistiku, ale i zábava a společenské vyžití (22 %).
 Při svém hodnocení regionu jsou nejvíce kritickou skupinou, ve velké většině
případů hodnotí nabízené oblasti hůře než ostatní návštěvníci. Svou kritiku směřují
především na služby pro motoristy, úroveň personálu, péči o čistotu a pořádek a na
dostupnost ubytovacích kapacit. V těchto všech oblastech jsou jejich hodnocení
horší než z pohledu celého vzorku.
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4.8

Návštěvníci zaměření na poznávací turistiku

Podsoubor 157 respondentů, tj. 8,7 % základního souboru. Tento segment je v zimním
období slabší, protože jej tvoří návštěvníci uvádějící jako hlavní důvod své návštěvy
poznání regionu (kultura, historie,architektura, folklór apod. ) a láká je navštěvovat
turisticky atraktivní místa.
 70 % z nich je ze vzdálenosti větší než 100 km. Častěji než ostatní jezdí do regionu
s hromadnými zájezdy (13 %).
 Lidé z tohoto segmentu jezdí do regionu méně často na jednodenní pobyty (17 %)
a výrazně častěji jsou zde od 3 do 7 dnů (54 %).
 Logicky jsou zde tito lidé významně častěji poprvé (52 %). Jen v ojedinělých
případech sem přijíždějí sami. Je mezi nimi více rodin se staršími dětmi než je jejich
podíl v celém vzorku (16 %).
 Častěji než ostatní získávali informace cestovních kancelářích a agenturách (19 %
odpovědělo, že získalo informace pro svůj pobyt v CK, čímž se blíží podílu
u zahraničních návštěvníků). Překvapivě méně než je ve vzorku obvyklé používali
internet (ano odpovědělo jen 39,5 %).
 Ve struktuře použitých ubytovacích zařízení se častěji objevuje ubytování nižšího
hotelového standardu (hotely * a **, penziony). To ale částečně souvisí s tím, že ti,
kteří přijeli na poznávání regionu, zde většinou nemají takové personální vazby
a nevyužívají tedy tak často ubytování u příbuzných a známých (jen 4 % oproti
běžným 13 %).
 Pro návštěvníky, kteří přijeli za poznáním, je v regionu na horší úrovni než pro
ostatní orientační značení, cenová úroveň služeb a ubytovací služby. Hůře než
ostatní také hodnotili péči o památky, které jsou jinak velmi pozitivně hodnocenou
kapitolou.
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Mapka č. 1
Procentní podíl jednotlivých krajích ČR ve vzorku ze zimního šetření
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5. Přílohy
5.1

Příloha 1: Tabulkové přehledy

5.2

Příloha 2: Vzor dotazníku

5.3

Příloha 3: Seznam míst monitoringu návštěvníků Libereckého kraje
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