
Audit značky
& test 
konceptu 

Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI
Sběr dat 17. až 20. října 2022
795 lidí, kteří alespoň párkrát za rok vyráží na výlety nebo dovolenou po ČR



2 Úvod do výzkumu

Co se v průběhu reportu dozvíte?  

Veronika
Myšková
Sociologist

1. Jak si vede Středočeský kraj v základních metrikách?

Uvidíte, kolik lidí má pozitivní emoce z dovolené nebo výletu ve Středočeském kraji a kolik 
lidí ho v posledních 3 letech navštívilo. Dozvíte se také, jaké asociace jsou se Středočeským 
krajem nejčastěji spojovány a jak si vedou vaši konkurenti.

2. Test konceptu „královský”

Ukážeme, zda se lidem koncept líbí, připadá jim originální a rozumí mu. Podíváme
se také na to, kolik lidí si ho spojí se Středočeským krajem a kolik s konkurencí.

3. Jak to mají lidé s výlety a dovolenou po ČR?

Dozvíte se mimo jiné, v jakém ročním období a na jak dlouho jezdí lidé nejčastěji
na dovolenou nebo výlet po ČR, s kým vyráží a kde všude se při výběru inspirují.

4. Dodatky: Salience & Přehled měřených asociací

Odpovědi na otázky najdete postupně v kapitolách níže. Kateřina
Jellušová

Sociologist



Většina lidí jezdí alespoň párkrát ročně
na výlet nebo dovolenou po ČR.
V reportu výzkumu se dále soustředíme na tuto cílovou skupinu. 

3

Online populace Jezdí alespoň párkrát ročně
na dovolenou nebo výlet

po ČR

TÉMA

Cílová skupina
BÁZE

Reprezentativní vzorek online populace ČR (N=1000)

100 %

80 %



Jak si vede Středočeský kraj
v základních metrikách?1

Báze: Lidé, kteří alespoň párkrát za rok jezdí na výlety
nebo dovolenou po ČR (80 % populace).



POZITIVNÍ EMOCE

5 Úvod do tématu značek

Jaká KPIs značky měříme
a proč?
 

Značka (destinace), která
v lidech vyvolává pozitivní 
emoce, jim lépe utkví v paměti.
V nákupní situaci (výběr lokality 
k výletu nebo dovolené) si 
takovou značku (destinaci) také 
snáz vybaví.

✓

KLIENTSTVÍ

✓

Měříme, kolik % lidí bylo
v posledních 3 letech na výletě 
nebo dovolené ve Středočeském 
kraji. A kolik % lidí navštívilo 
konkurenční destinace.

Díváme se také na fluktuaci 
turistů mezi jednotlivými 
destinacemi.



KLIENTSTVÍ

✓

POZITIVNÍ EMOCE

6

Výlet nebo dovolená
ve Středočeském kraji se 
zamlouvá 77 % lidí. Silně 
pozitivní emoci cítí téměř pětina 
z nich. V pozitivní emoci mírně 
zaostává za Jihočeským
a Jihomoravským krajem, které 
jsou na tom výrazně lépe hlavně 
v silné pozitivní emoci.

Resumé KPIs značky

Středočeský kraj je oblíbenou destinací 
pro výlety nebo dovolenou.

✓

49 % lidí bylo v posledních 3 
letech na výletě nebo dovolené.
Z vybraných oblastí se jedná
o nejvíce navštěvovanou 
destinaci. Lidé, kteří byli
ve Středočeském kraji, často 
navštěvují také kraj Jihočeský. 
Během posledních 3 let ho 
navštívila polovina z nich.



Do Středočeského kraje se na výlet
nebo dovolenou vydala téměř polovina lidí.
Druhým nejnavštěvovanějším krajem z vybraných je Jihomoravský, kam zavítalo 45 % lidí.

Byli v posledních 3 letech na výletě nebo dovolené v některém
z těchto krajů?

TÉMA

Klientství7

Středočeský 49 %

Jihomoravský 45%

Jihočeský 41%

Olomoucký 27 %

Plzeňský 24 %

v žádném z nich 9 %

ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni
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Polovina lidí, co byla ve Středočeském kraji, 
navštívila také Jihočeský kraj.

Navštívili 
Středočeský 

kraj

Navštívili 
Jihočeský

kraj

Navštívili 
Jihomoravský 

kraj

Navštívili 
Olomoucký

kraj

Navštívili 
Plzeňský

kraj

Byli ve Středočeském kraji 100 % 47 % 44 % 26 % 34 %

TÉMA

Klientství
ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni
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Polovina lidí, co byla ve Středočeském kraji, 
navštívila také Jihočeský kraj.

Navštívili 
Středočeský 

kraj

Navštívili 
Jihočeský

kraj

Navštívili 
Jihomoravský 

kraj

Navštívili 
Olomoucký

kraj

Navštívili 
Plzeňský

kraj

Byli ve Středočeském kraji 100 % 47 % 44 % 26 % 34 %

Byli v Jihočeském kraji 56 % 100 % 48 % 24 % 33 %

Byli v Jihomoravském kraji 48 % 43 % 100 % 38 % 23 %

Byli v Olomouckém kraji 47 % 37 % 64 % 100 % 24 %

Byli v Plzeňském kraji 69 % 56 % 42 % 27 % 100 %

TÉMA

Klientství
ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni



TÉMA

Emoce ke krajům

Středočeský kraj vzbuzuje pozitivní 
emoci u většiny lidí.

NudaRadostLáska - Vztek

10 ZNAČKA

Středočeský kraj
BÁZE

Všichni

18 % 59 % 19 % 2 % 1 %
Středočeský kraj



TÉMA

Emoce ke krajům

K Jihočeskému i Jihomoravskému 
kraji mají lidé ale pozitivní emoce 
silnější.
Oblasti celkově nebudí příliš negativních emocí. 

NudaRadostLáska - Vztek
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18 % 59 % 19 % 2 % 1 %
Středočeský kraj

32 % 56 % 11 % 1 %
Jihočeský kraj

34 % 52 % 11 % 2 % 1 %
Jihomoravský kraj

17 % 55 % 24 % 4 %
Olomoucký kraj

15 % 56 % 24 % 4 % 1 %
Plzeňský kraj

ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni
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ROZMANITÉ
SPOUSTA PAMÁTEK

MÁM TO BLÍZKO PARÁDA

SUPER

HEZKÁ MÍSTA

ZNÁM TO TAM

ÚŽASNÁ PŘÍRODA

PRAHA ZA 
ROHEM

Lidé oceňují hlavně jeho velkou 
rozmanitost, památky a přírodu.

TÉMA

Důvody emocí
ZNAČKA

Středočeský kraj
BÁZE

Všichni



Co si lidé se Středočeským 
krajem spojují? 



Jak měříme značku?
Aby si lidé vybrali vaši značku (destinaci), musí si ji vybavit v nákupní situaci (výběr lokality
k výletu nebo dovolené) a mít ji rádi. Za tím stojí desítky asociací a konkrétních symbolů 
(emoce, potřeby, tvary, barvy, loga, melodie, známé tváře...) v našem podvědomí, které měříme. 
Analýzou zjistíme, se kterými z asociací si lidé spojují vaši značku (destinaci) a se kterými 
naopak konkurenci. 

14 Úvod do měření asociací

Jak poznáme dobrou asociaci?

Asociace musí být co nejvíce 
specifická, jinak z ní může  
profitovat i jiná značka 
(destinace).. Proto měříme,
do jaké míry mají danou 
asociaci přisvojenou
i konkurenční značky 
(destinace). 

Pokud je asociace jedinečná, 
můžete ji kampaněmi ještě 
posilovat. Zjistíme, kolik lidí
si danou asociaci s vaší značkou 
(destinací) spojuje a jak se jejich 
počet mění v čase.

Je jedinečná Je spojená s vaší značkou



● tradiční lidové zvyky

● dovolená s dětmi

● návštěva památek

● české hrady

● krásná příroda

● gastroturistika

● cykloturistika

● lokální pivovary

● historická města

● vodáctví

● poutní místa

● královský region

Jaké asociace jsme testovali?

15 Úvod do měření asociací



Nejčastěji si se Středočeským krajem 
spojují české hrady, královský region
a návštěvu památek.
S královským regionem si ho spojují výrazně více lidé nad 55 let (65 %) a lidé s vysokoškolským
vzděláním (54 %).

16 TÉMA

Asociace

české hrady 52%

královský region 47 %

návštěva památek 36 %

historická města 30 %

Co si spojí se Středočeským krajem?

ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni
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Asociace Středočeský Jihočeský Jihomoravský Olomoucký Plzeňský

české hrady 52 % 27 % 7 % 4 % 6 %

královský region 47 % 10 % 7 % 9 % 10 %

návštěva památek 36 % 23 % 13 % 15 % 8 %

historická města 30 % 27 % 11 % 19 % 7 %

TÉMA

Asociace

České hrady, královský region
a návštěva památek jsou vaše. 
O asociaci historická města bojujete s Jihočeským krajem.

% Zelená
Hodnota se významně liší od mediánu v daném 
řádku.

ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni



18 TÉMA

Asociace

V ostatních asociacích má náskok 
konkurence.
Přehled všech měřených asociací najdete zde.

Asociace Středočeský Jihočeský Jihomoravský Olomoucký Plzeňský

gastroturistika 17 % 12 % 21 % 12 % 18 %

dovolená s dětmi 14 % 33 % 20 % 6 % 6 %

vodáctví 12 % 63 % 6 % 5 % 6 %

poutní místa 11 % 10 % 26 % 35 % 3 %

% Zelená
Hodnota se významně liší od mediánu v daném 
řádku.

ZNAČKA

Všechny
BÁZE

Všichni



Jak se lidem líbí
koncept „královský”?2

Báze: Lidé, kteří alespoň párkrát za rok jezdí na výlety
nebo dovolenou po ČR (80 % populace).



20 Úvod do testování konceptu

Královský zážitek nejen díky otiskům 
panovníků. Nechat se okouzlit dechberoucími 
přírodními scenériemi, pochutnat si 
na gastronomických skvostech a zažít místní 
tradice na vlastní kůži.

Jaký koncept jsme měřili?
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Co jsme u konceptu měřili?

Úvod do testování konceptu

EMOCE

Zjistíme, jaký z něj mají lidé 
dojem a proč.

Koncept, který se lidem líbí, 
má větší šanci, že se jim uloží 
do paměti a oni si ho vybaví
v nákupní situaci (při výběru, 
kam pojedou na výlet nebo 
dovolenou).

✓

SPOJENÍ
SE ZNAČKOU

Zjistíme také, jak dobře 
koncept sedí k vaší značce 
(destinaci). Ověříme, jestli si ho 
lidé nespojují víc
s konkurenčními značkami 
(destinacemi) než s vaší.

✓

SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ

Věci, které náš mozek zná, se 
nám více líbí. Proto musí být 
koncept jednoduchý, 
srozumitelný a důvěryhodný.

✓



22 Úvod do testování konceptu

Jak jsme koncept testovali?



23 TÉMA

Emoce z konceptu

Většině se koncept líbí. Pětina lidí 
z něj má dokonce silné pozitivní emoce.

VztekNudaRadostLáska -

21 % 59 % 17 % 3 %
Emoce z konceptu

BÁZE

Všichni



24 TÉMA

Důvody emocí

„Zní to jako skvělý tip na výlet.”

Spontánně oceňují například pestrost 
aktivit. A tradice.

„Příšerné klišé.”

„Ten pocit zažít tu dobu, nádech tradic, 
honosnosti a umění.”

„Všechny tyto aktivity jsou mi blízké
a líbí se mi.”

„Poněkud strojené..”

„Výlet s rodinou.”

„Je tam od každého něco.”

BÁZE

Všichni



25 TÉMA

Snadné zpracování

Koncept na ně působí originálně.
Třetina lidí ho ale vnímá spíše genericky, a to zejména lidé z měst nad 50 tisíc obyvatel (40 %). 

originální 58 %

jedno z mnoha 34 %

Jak jim koncept připadá?

BÁZE

Všichni
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S důvěryhodností ani srozumitelností 
problém není.

TÉMA

Snadné zpracování

nesrozumitelný 7 %

nedůvěryhodný 4 %

Co si s konceptem spojí?

BÁZE

Všichni
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Nejvíce jim sedí právě
ke Středočeskému kraji.
K Jihočeskému kraji ho častěji přiřazují lidé ve věku 55–64 let (25 %)
a k Jihomoravskému kraji více lidé ve věku 25–34 let (20 %).

TÉMA

Spojení se značkou (destinací)

Středočeský 40 %

Jihočeský 18%

Jihomoravský 13 %

Olomoucký 7 %

Plzeňský 6 %

k žádnému z nich 16 %

K jakému kraji jim koncept sedí?

BÁZE

Všichni



Cílová skupina



Kolik lidí má silnou pozitivní emoci
vůči konceptu „královský”?

29

Online populace Jezdí alespoň párkrát ročně
na dovolenou nebo výlet

po ČR

TÉMA

Cílová skupina
BÁZE

Reprezentativní vzorek online populace ČR (N=1000)

Mají silnou pozitivní emoci 
vůči konceptu „královský” 

100 %

80 %

16 %



30 TÉMA

Cílová skupina

Osobní charakteristiky Obecně se častěji jedná o ženy (61  %), více než je v populaci běžné sem spadají ty ve věku
35–44 let (31 %). Výší svého finančního příjmu se od složení populace nijak výrazně neliší. 

Kdo jsou lidé, kteří mají silnou pozitivní
emoci vůči konceptu „královský”?

Jsou obecně spokojení se svým životem, vztahy i prací. Studují etickou stránku potravin a jejich 
zemi původu. Jsou přesvědčeni, že mohou přispět k řešení problémů této země. Také častěji věnují 
peníze na charitu než je v populaci běžné.

Jde o skupinu lidí, která má ráda přírodu a výlety po ČR - ať už se jedná o turistiku či gastroturistiku, 
vodáctví či výlety za památkami. Preferují dovolenou i víkendy pokaždé jinam. Rádi chodí za kulturou 
např. do muzea, kina, na koncerty. Vyrazí ale i do hospody, na večeři někam ven nebo na párty.

Zájmy a nakupování 

Postoje

Rádi zůstávají informováni o aktuálním dění - a to především z TV, online médií a od blízkých lidí. 
Pozadu ale nezůstávají ani ve čtení tištěných médií. Čtou např. Deník, MF DNES, Blesk a National 
Geographic. Patří také mezi častější uživatele Instagramu a TikToku.

Média

16 % populace

ZOBRAZIT PODROBNĚ
V ATLASE ČECHŮ

https://atlascechu.cz/results/stredocesky_pozemo
https://atlascechu.cz/results/stredocesky_pozemo


Jak to mají lidé s výlety
a dovolenou po ČR?3

Báze: Lidé, kteří alespoň párkrát za rok jezdí na výlety
nebo dovolenou po ČR (80 % populace).



Lidé tráví na výletech nebo dovolené 
častěji maximálně 3 dny.
Lidé ve věku 45–54 let jezdí častěji na delší dobu, 4 až 7 dní (30 %). Ti, co byli v posledních 3 letech
ve Středočeském kraji, jezdí častěji na den (62 %).

32 TÉMA

Výběr destinace

na den 56%

na 2 až 3 dny 56%

na 4 až 7 dní 24 %

na déle než týden 4 %

Na jak dlouho obvykle jezdí na výlety nebo dovolené po ČR?

BÁZE

Všichni



Naprostá většina jezdí po ČR
obvykle v létě.
Starší lidé ve věkové skupině 65+ jezdí v létě naopak méně často (75 %). Vysokoškolsky vzdělaní 
jezdí častěji než ostatní i na jaře (66 %), na podzim (62 %) i v zimě (30 %). 

33 TÉMA

Výběr destinace

jaro 60 %

léto 91 %

podzim 55 %

zima 24 %

Kdy na výlety nebo dovolenou po ČR obvykle vyráží?

BÁZE

Všichni



Dvě třetiny lidí tráví čas ve městě
i v přírodě.
Mladší skupina ve věku 18–24 tráví častěji výlet nebo dovolenou ve městě (14 %). Naopak starší lidé 
nad 65 let jezdí častěji jen do přírody (43 %).

34 TÉMA

Výběr destinace
BÁZE

Všichni

ve městě i v přírodě 64 %

v přírodě 29 %

ve městě 7 %

Kde obvykle tráví čas na výletě nebo dovolené po ČR?



Víc jak polovina lidí jezdí s partnerem 
nebo nejbližší rodinou.
S nejbližší rodinou jezdí častěji lidé s nízkým příjmem (69 %), ti s vysokým jezdí naopak častěji
s partnerem/partnerkou (64 %). Mladí lidé 18–24 jezdí častěji s přáteli nebo partou (56 %).

35 TÉMA

Výběr destinace

s partnerkou/partnerem 57 %

s nejbližší rodinou (vč. dětí) 57 %

s přáteli nebo partou 35 %

sám 17 %

s širší rodinou 10 %

ještě s někým jiným 3 %

S kým obvykle jezdí?

BÁZE

Všichni



87 % lidí se aspoň podílí na výběru 
destinace, kam se pojede.
Muži narozdíl od žen častěji uvádí, že destinaci vybírá i jejich partner/ka (65 %). Do výběru u lidí
ve věku 25–34 let se více zapojují partneři (66 %), kamarádi (28 %) i rodiče (15 %).

36 TÉMA

Výběr destinace

já 87 %

partner/ka 57 %

kamarádi 22 %

rodiče 8%

někdo jiný 6 %

Kdo všechno obvykle vybírá, kam se pojede?

BÁZE

Všichni



Polovina lidí dá na doporučení
svých blízkých.
Mladší lidé ve věku 25–34 častěji čtou blogy a články o dovolených (23 %), spolu s věkovou skupinou 18–24 se také 
častěji inspirují na sociálních sítích (40 % a 44 %).

37 TÉMA

Výběr destinace

Jak obvykle vybírají, kam se pojede?

BÁZE

Všichni

dám na doporučení partnera,
rodiny, kamarádů... 50 %

hledám možnosti pomocí vyhledávače 46 %

dívám se na weby konkrétních oblastí 44 %

hledám pobyty přes slevové portály
(Slevomat, Skrz...) 43 %



Detail: Lidé, co byli ve Středočeském 
kraji, hledají častěji třeba přes slevové 
portály.

38 TÉMA

Výběr destinace
BÁZE

Byli ve Středočeském kraji

hledám možnosti pomocí vyhledávače 52%

hledám pobyty přes slevové portály
(Slevomat, Skrz...) 52%

dívám se na weby konkrétních oblastí 51%

inspiruju se na sociálních sítích 37 %

dívám se na uživatelské recenze lokalit 33 %

Jak obvykle vybírají, kam se pojede?



39

Ve Středočeském kraji byla na výletě nebo dovolené v posledních 3 letech 
polovina lidí. Většina lidí k němu má pozitivní emoce, líbí se jim rozmanitost 
kraje, památky a příroda. Obecně jezdí každý druhý s partnerem/partnerkou 
nebo nejbližší rodinou. Většina lidí se alespoň podílí na rozhodnutí, kam se 
pojede. Nejčastěji dají na doporučení svých blízkých, nebo vyhledávají možnosti 
přes internetový vyhledávač. 

Nejčastěji si lidé spojují Středočeský kraj s asociacemi královský region, české 
hrady a návštěva památek. S těmito asociacemi se nepřetahujete s žádným
z vašich konkurentů. Jinak je to ale například u asociací dovolená s dětmi
a vodáctví – ty si lidé spojují hlavně s Jihočeským krajem. 

Královský region je pro vás nosná asociace, což dokazuje i testovaný koncept. 
Pozitivně ho vnímá 80 % lidí, celá pětina k němu má dokonce silně pozitivní 
emoce. Působí na ně originálně, je srozumitelný a důvěryhodný. Navíc lidem 
nejčastěji sedí právě ke Středočeskému kraji (40 %).

Resumé:
Středočeský kraj je skvělou volbou
pro různorodé kratší výlety.

TÉMA

Resumé
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Těšilo nás. Rádi 
zase pomůžeme.



Dodatky



Ve spojitosti se Středočeským krajem
se lidem nejčastěji vybaví Praha, Karlštejn
a Kutná Hora. 

42 TÉMA

Salience

Jaká místa se jim vybaví, když chtějí vyrazit
do Středočeského kraje?

Praha 19 %

Karlštejn 13 %

Kutná Hora 9 %

Křivoklát 7 %

Beroun 6 %

Mělník 4 %

BÁZE

Všichni
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43 TÉMA

Asociace
BÁZE

Všichni

% Zelená
Hodnota se významně liší od mediánu v daném 
řádku.

Asociace Středočeský Jihočeský Jihomoravský Olomoucký Plzeňský

české hrady 52 % 27 % 7 % 4 % 6 %

královský region 47 % 10 % 7 % 9 % 10 %

návštěva památek 36 % 23 % 13 % 15 % 8 %

historická města 30 % 27 % 11 % 19 % 7 %

gastroturistika 17 % 12 % 21 % 12 % 18 %

dovolená s dětmi 14 % 33 % 20 % 9 % 6 %
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44 TÉMA

Asociace
BÁZE

Všichni

% Zelená
Hodnota se významně liší od mediánu v daném 
řádku.

Asociace Středočeský Jihočeský Jihomoravský Olomoucký Plzeňský

cykloturistika 14 % 29 % 31 % 8 % 7 %

vodáctví 12 % 63 % 6 % 5 % 6 %

lokální pivovary 11 % 11 % 7 % 6 % 55 %

poutní místa 11 % 10 % 26 % 35 % 3 %

krásná příroda 7 % 46 % 28 % 7 % 8 %

tradiční lidové zvyky 3 % 12 % 60 % 14 % 5 %


