
Analýza symbolů 
a potřeb

Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI
Sběr dat 20. až 23. listopadu 2020
1 000 lidí, kteří alespoň občas vyráží po Česku na jednodenní nebo 
vícedenní výlet/dovolenou 



2 Obsah studie

Dodatek:  Chování a rozhodování návštěvníků

Audit pozice kraje jako destinace

● Základní KPI

● Symboly

V komplexním výzkumu 
Královéhradeckého kraje najdete:

Analýzu potřeb výletníků



3 Resumé výsledků

Královéhradecký kraj nemá 
obsazené důležité příležitosti 
a vybudované jedinečné symboly.

1. Naplňujte základní potřeby, které výletníci mají

2. Vytvořte spojení s hlavními aktivitami

3. Propojte kraj s Krkonoši či Broumovskem

To je odpočinek, pobyt v přírodě, dobré jídlo, památky a ubytování. Ani 
v jedné potřebě kraj aktuálně nevyniká.

Nejlepší pozici má kraj v horolezectví - které však zajímá menší část 
lidí. Potenciál je však v budování pozice kraje, který má dobré památky 
a kulturní vyžití - což jsou příležitosti, na které se lze zaměřit.

Toto spojení je zatím slabé. Ti, kdo to ví, však vidí kraj pozitivněji - pokuste se 
ho posílit. Pravděpodobně i kvůli nedostatečnému propojení těchto míst lidé 
nevidí KH kraj jako místo ideální pro pěší turistiku.  



Jaké potřeby mají 
výletníci?1



5 Úvod do měření potřeb

Co měříme a jak vám to pomůže?

Co lidé očekávají, když jedou na 
výlet nebo dovolenou? Jaké 
potřeby jim musíte naplnit? 

Mají díky této potřebě lidé lepší 
emoci z vašeho kraje? Nebo na 
ní tolik nezáleží? Emoce 
koreluje s klientstvím 
(návštěvností), proto hledáme 
potřeby, které pocit z kraje 
zvedají.

Významnost potřeb Posílení emoce ke kraji

Sledujeme, jak vysoké procento 
lidí si potřebu s 
Královéhradeckým krajem spojí. 
Je zde dobrý základ pro 
komunikaci? 

Síla asociace s krajem

Spojí si lidé potřebu s jiným 
krajem, nebo je pro vás 
jedinečná? Díváme se, abyste v 
komunikaci nemířili na potřeby, 
které má zabraný jiný kraj.

Jedinečnost
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76  

59  

56  

52  

77  

75  

64  

58  

84  77  

Jaké jsou základní potřeby, které musíte 
naplnit.
Jsou shodné u výletů i dovolených.
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Asociace Posiluje 
emoci Je důležitá

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

*** *** *

** *** *

** *** *

** *** *

** *** *

Ke Královéhradeckému kraji je však 
lidé příliš nepřiřazují.
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Odpočinek přiřazují nejčastěji 
k Jihočeskému kraji.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Jihočeský

17 %

Moravskoslezský
13 %

Královéhradecký

13 %

36 %

Liberecký
8 %

Plzeňský

Čím více vpravo kraj je, tím více spojení s 
potřebou posiluje jeho emoci (a tudíž 
více pomáhá návštěvnosti). Čím výše je, 
tím jedinečnější je jeho spojení s 
potřebou. Např. spojení Jihočeského 
kraje s odpočinkem mu výrazně 
pomáhá, zároveň o toto spojení 
nesoutěží s ostatními kraji.

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Turistika sice není pro KH kraj 
jedinečná, ale posiluje pozitivní emoci.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

33 %

Jihočeský

19 %
Moravskoslezský

18 %

Liberecký
15 %

Královéhradecký6 %

Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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I ty nejvýraznější turistické lokality si s 
krajem spojí jen něco přes třetinu lidí.
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Dobré jídlo a pití si spojují s 
Jihočeským nebo Plzeňským.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci 22 %

Jihočeský

22 %

Plzeňský
17 %

Moravskoslezský9 %

Královéhradecký

8 %

Liberecký

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Návštěva restaurací přitom tvoří 
poměrně běžnou součást výletů a 
dovolených.

Dalších 27 % výletníků si na 
výletě koupí alespoň drobné 
občerstvení.

48 %

Dalších 28 % si koupí alespoň 
drobné občerstvení.

55 %
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Třetina výletníků a polovina lidí na 
dovolených si před rekreací hledá, kde 
se dobře nají.

Mezi lidmi do 24 let je to 43 %. 
Naopak u lidí nad 55 let je to jen 
přibližně pětina.

34 %

Mezi lidmi do 24 let je to 60 %. 
Naopak u lidí nad 55 let je to jen 
přibližně třetina.

48 %
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Památky spojují nejvíce s Jihočeským 
a Královéhradeckým.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

36 %

Jihočeský

19 %Královéhradecký

12 %

Moravskoslezský

12 %

Liberecký

9 %Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Přitom památky jsou častým cílem 
výletníků i dovolenkářů.

Návštěva památky je po trávení 
času v přírodě druhou nejčastější 
výletní aktivitou.

71 %

Návštěva památek je druhá 
nejpopulárnější aktivita i v rámci 
dovolených.

71 %
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S Královéhradeckým krajem si z 
památek nejvíc spojí Hospitál Kuks.
Detailnější pohled najdete zde.
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Dobré ubytování si lidé nejvíce 
spojují s Jihočeským krajem.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

26 %

Jihočeský

15 %

Moravskoslezský

13 %

Královéhradecký

12 %

Liberecký

8 %

Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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34  

34  

26  

24  

40  

35  

30  

29  

45  43  

Na jaké další potřeby lze cílit?
Středně důležité potřeby jsou shodné u výletů i dovolených.

22  27  
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Asociace Posiluje 
emoci Je důležitá

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

*** ** *

** ** *

** ** *

** ** *

* ** *

* ** *

Jak si v nich vede Královéhradecko?
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Málo lidí si s krajem nespojují - 
obecně je to neobsazená potřeba.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci 15 %

Moravskoslezský

12 %
Jihočeský

8 %

Liberecký

8 %

Plzeňský

7 %

Královéhradecký

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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51 % lidí nepřiřadilo potřebu málo 
lidí k žádnému z nabízených krajů.
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Jako vhodný pro děti vede Jihočeský kraj, 
Královéhradecký si ale taky nevede špatně.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

29 %

Jihočeský

16 % Královéhradecký
15 %

Liberecký
11 %

Moravskoslezský6 %

Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Nízké ceny jsou nejvíce jedinečné 
pro Moravskoslezský kraj.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

19 %

Moravskoslezský

10 %

Jihočeský

7 %

Královéhradecký

5 %

Liberecký

5 %

Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Dobrá místní doprava posiluje pozitivní 
emoci, ale není pro KH kraj unikátní.
S žádným krajem si místní dopravu nespojí 40 %, většina výletníků a dovolenkářů je ale mobilní i bez toho, jelikož 
se dopravují autem (76 % výletníků, 80 % lidí na dovolené).

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

14 %

Královéhradecký

14 %
Plzeňský

12 %

Moravskoslezský

11 %

Liberecký

10 %
Jihočeský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Kulturní vyžití posiluje pozitivní emoci, 
ale není pro žádný kraj jedinečné.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci
20 %

Plzeňský

17 %
Královéhradecký

15 %

Jihočeský

13 %

Moravskoslezský
10 %

Liberecký

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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27 % lidí nepřiřadilo kulturní vyžití k 
žádnému z nabízených krajů.
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Přitom třetina lidí navštěvuje v rámci 
výletů nebo dovolených muzea nebo 
galerie.

35 % 37 %
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Z osobností kultury si s krajem spojují 
nejčastěji Boženu Němcovou.
Detailnější pohled najdete zde.
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Cyklistiku má jednoznačně 
zabranou Jihočeský kraj.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

40 %

Jihočeský

13 %

Královéhradecký

13 %

Moravskoslezský

11 %

Liberecký
7 %

Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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13  

10  

9  

5  

17  

14  

13  

8  

22  20  

Jaké potřeby jsou důležité pro 
menšinu lidí?
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Královéhradecko v nich významně 
neskóruje.

Asociace Posiluje 
emoci Je důležitá

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

** * *

** * *

** * *

** * *

* * *
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Možnost zimních sportů spojují s 
Libereckým krajem.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

48 %

Liberecký

18 %

Královéhradecký
12 %

Moravskoslezský6 %

Jihočeský
Plzeňský

4 %

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Sjezdové lyžování nebo snowboard 
si s KH krajem spojí pětina lidí, 
běžky jen 12 %.
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Adrenalinové zážitky jsou též 
spojeny s Libereckým krajem.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

21 %

Liberecký

12 % Královéhradecký

12 %

Moravskoslezský
8 %

Jihočeský
6 %

Plzeňský

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%
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Horolezectví spojí s KH hrajem 
pětina lidí.
Možnost horolezectví je ale důležitá jen pro malé procento lidí.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

31 %

Liberecký

20 %
Královéhradecký

10 %

Moravskoslezský

JihočeskýPlzeňský

4 %
3 %

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%



36 Resumé potřeb

Propojte svůj kraj s potřebami 
výletníků.

Nejsilnějšími potřebami, které potřebujete naplnit, jsou odpočinek, pobyt 
v přírodě, dobré jídlo, památky a ubytování. To je základ pro spokojeného 
návštěvníka. Ani v jedné potřebě kraj aktuálně nevyniká. Nejlépe 
našlápnuto má však k potřebě památek - a jak uvidíme níže, má zde i pár 
dobrých symbolů. 

Další potenciál je v potřebě kulturního vyžití - to si lidé jednoznačně 
nespojují s žádným krajem a Královéhradecko zde má položené základy. 
Dobrou pozici má kraj v horolezectví, to je však zajímavé jen pro malé 
procento lidí.

Nezabrané potřeby jsou dále málo lidí a případně též nízké ceny.



Brand Audit: 
Pozice kraje jako destinace2
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S Královéhradeckým krajem si lidé 
nejčastěji spojují Safari a Hradec Králové.
Část z nich si vybaví také Krkonoše nebo Dvůr Králové.
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Logo kraje je rozpoznatelné jen pro 
7 % lidí.
Pro check toho, zda je logo distinktivní, jsme jej rozmazali - jen 7 % lidí ho pak přiřadilo k 
vašemu kraji. Pro srovnání, rozmazané logo Moravskoslezského kraje správně určilo 20 % lidí. 
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Z výletu do KH kraje má pozitivní 
emoci 75 % dotázaných.
Silnou pozitivní emoci má jen 16 % lidí. Pokuste se, aby to bylo ještě více. Zkuste přesunout lidi 
ze skupiny “radost” do “láska”. Čím víc vás budou mít rádi, tím víc k vám budou jezdit.
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V posledním roce ho navštívilo 25 % 
lidí.
Nejnavštěvovanější je Jihočeský kraj.
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Nejčastěji navštěvovanými oblastmi 
v kraji jsou Krkonoše a Český ráj.

61 % 51 % 34%

Kam vyrazili v posledním roce?

14  14  11  

Kam vyrazili v posledním roce? Kam vyrazili v posledním roce?

11  10  7  
10  10  7  
9  9  6  
8  6  4  
7  5  3  
6  5  3  
4  3  3  
2  1  1  



Audit symbolů:
Proč lidé do kraje jezdí?3



44 Úvod do tématu značek

Jak systematicky budovat vaší 
značku, aby k vám lidé jezdili?
Aby si lidé vybrali Královéhradecký kraj jako cíl svého výletu nebo dovolené, musí si ji vybavit, 
když se rozhodují a mít ho rádi. Za tím stojí desítky konkrétních asociací v našem podvědomí, 
které měříme. Analýzou zjistíme, které z asociací vašemu kraji pomáhají, a které jí naopak škodí.

Změříme, jestli má daná 
asociace vliv na pozitivní emoci 
ke Královéhradeckému kraji. 
Čím víc ji ovlivňuje, tím víc je 
třeba
se jí věnovat v chystaných 
kampaních.

Asociace musí být co nejvíce 
specifická, jinak z ní mohou 
profitovat i jiné kraje. Proto 
měříme, do jaké míry mají 
danou asociaci přisvojenou
i konkurenční kraje. 

Pokud asociace posiluje 
pozitivní emoci a je jedinečná, 
můžete ji kampaněmi 
rozšiřovat. Zjistíme, kolik lidí si 
danou asociaci s vaším krajem 
spojuje a jak se jejich počet 
mění v čase.

Posiluje pozitivní emoci Je spojená s vaší značkou 
(fluency)

Je jedinečná



Symboly:
Oblasti a jejich síla
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Asociace Posiluje 
emoci

Je jedinečná 
pro KH

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

** * ***

** * ***

** * **

** * *

* *** ***

* ** ***

* * *

Zatímco Orlické hory jsou pro kraj 
více jedinečné, Krkonoše tolik ne.
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Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

80 %

Hradecko

38 %

Orlické hory

37 %

Krkonoše
37 %

Podkrkonoší

29 %

Broumovsko

20 %

Český ráj

13 %

Kladské pomezí

Spojení s oblastí Krkonoš a Broumovska 
značce pomáhá, posilte je.

Čím více vpravo prvek je, tím více 
pomáhá pozitivní emoci ke značce, a 
tím i návštěvnosti. Čím výše pak je, tím 
jedinečnější je spojení s krajem (méně 
mu to bere konkurence).



Symboly:
Atraktivity a jejich síla
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Asociace Posiluje 
emoci

Je jedinečná 
pro KH

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

* *** ***

Safaripark je silným symbolem, 
pozitivní emoci už však moc 
nepomáhá. 
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Asociace Posiluje 
emoci

Je jedinečná 
pro KH

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

** ** **

** ** *

** ** ***

** ** ***

Jaké symboly mají největší potenciál 
pro rozvoj značky?
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Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

66 %

Safaripark

Božena Němcová

35 %

Hospitál Kuks

26 %

Zámek Častolovice

21 %

Josef Gočár

38 %

Emoci ke značce nejvíc posiluje 
zámek Častolovice, silný je i Kuks.
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Asociace Posiluje 
emoci

Je jedinečná 
pro KH

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

** * **

** * **

** * *

* ** ***

* * ***

* * **

* * *

S jakými dalšími lze pracovat?



53

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se značkou.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 35 %

Labská cyklostezka

32 %

Zámky na Orlicí

30 %

Skalní města

30 %

Janské Lázně
29 %

Zámek Dětenice

24 %

Alois Jirásek

16 %

František Kinský

Emoci relativně dost posilují Janské 
Lázně nebo Zámek Dětenice.
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Asociace Posiluje 
emoci

Je jedinečná 
pro KH

Lidé ji 
přiřazují 

ke KH

** * *

** * *

* * *

* * *

* * *

Tyto atraktivity jsou naopak pro 
Královéhradecko slabé.
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Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují s krajem.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

23 %

Hrad Kost

19 % Hrad a zámek 
Staré Hrady

18 %

Karel a Josef 
Čapkovi

15 %

Lanová dráha

14 %

Stezka korunami 
stromů

Lanová dráha a Stezka korunami mírně 
pomáhají, ale jsou příliš zaměnitelné.



Symboly:
Aktivity v kraji
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V žádné aktivitě není kraj dominantní, 
nejvíc mu pomáhají památky.

Jsou jedinečné

Jsou zaměnitelné

Posilují pozitivní emociOslabují emoci

Fluency
Procento lidí, kteří si asociaci 
spojují se krajem.

%

Posilují značku
Super, pokračujte v tom, čím 
více posilují pozitivní emoci, 
tím lépe.

Rozmyslete si, jak na ně.
Jsou málo kontrastní nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

21 %

horolezectví

21 %

pamětihodnosti

20 %

sjezdovky nebo 
snowboard

15 %

cyklovýlety

15 %

pěší turistika

12 % běžky
7 %

gastroturistika



58 Resumé symbolů

Královéhradecký kraj nemá mnoho 
výrazných symbolů.

Královéhradecký kraj je ve většině aspektů průměrný. Zatímto 
třeba Liberecký kraj má jednoznačná spojení např. se zimními 
sporty a Jihočeský s relaxem s celou rodinou, Královéhradecký 
jednoznačně vyprofilovaný není. Nejsilnějším funkčním 
symbolem Královéhradecka je aktuálně Safaripark.

Lidé ke kraji jednoznačně nepřiřazují ani jeho největší devizy - 
ať už jde o Krkonoše nebo třeba Broumovsko. Také proto 
nemůže být viděn jako kraj vhodný pro turistiku. Budujte 
spojení kraje se slavnými místy. 

Nejlepší základ má aktuálně spojení kraje s památkami a 
kulturou. Z památek mu nejvíce pomáhá zámek Častolovice, 
ale i Gočár nebo Kuks. Pracujte s nimi, zvyšte povědomí lidí o 
přiřazení ke kraji, a tím též zvednete emoci lidí k vašemu kraji.

Funguje též spojení s horolezectvím. Dejte však pozor na to, že 
jde o aktivitu zajímavou jen pro menší část lidí - i proto emoci ke 
kraji nijak nepomáhá.



59 Co dál? aneb Hlavní závěry

Propojte Královéhradecký kraj s významnými a 
funkčními místy - Krkonoši, Broumovskem, zámkem 
Častolovice nebo Kuksem. Skrz ně vybudujte spojení s 
turistikou a památkami. 

Cilte na hlavní potřeby lidí, které musí být naplněné. Zvlášť 
dobrou pozici máte v oblasti návštěv památek, využijte 
toho.

Rozhodněte se, na jaké další potřeby budete cílit, a 
podle toho budujte další symboly. Dobře nakročeno 
máte např. u kulturního vyžití.



+420 604 364 128
oskar.macek@behaviolabs.com

Oskar Macek
Sociologist

Těšilo nás. Rádi 
zase pomůžeme.

mailto:oskar.macek@behaviolabs.com


Analýza chování 
a rozhodování výletníků



Jednodenní nebo 
víkendové výlety
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Na výlety několikrát do roka a 
častěji jezdí 81 % lidí.
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V rámci jednodenních výletů lidé 
nejčastěji tráví čas v přírodě nebo 
navštěvují památky.
Mezi mladými lidmi je populární také sportování.
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Lidé častěji jezdí na jednodenní 
výlety.
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Na výlety lidé obvykle jezdí s 
partnerem nebo dětmi.
Jen každý desátý jezdí na výlet sám.
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Nejčastějším dopravním 
prostředkem je auto.
Auto ještě častěji využívají lidé s dětmi (86 %).
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Dostat se na místo lidem trvá 
obvykle hodinu až dvě.
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50 % lidí za výlet utratí do 1000 Kč.
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Jen každý pátý si veškeré jídlo na 
výlet připraví doma.
Takřka polovina lidí si na výletě kupuje občerstvení í větší jídla.
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Na víkendových výletech se lidé 
nejčastěji ubytují v penzionu.
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Lidé si o lokalitě zjišťují hlavně tipy 
na zajímavá místa a výlety. 
Třetina lidí hledá také doporučení, kde se dobře najíst. 
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Nejčastějším zdrojem informací jsou 
oficiální weby lokality, známí a 
mapy.cz.



Vícedenní dovolené
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Na dovolené několikrát do roka a 
častěji jezdí 48 % lidí.
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V rámci dovolených lidé nejčastěji 
tráví čas v přírodě nebo 
navštěvováním památek.
Návštěva tematického parku nebo skanzenu je populární mezi lidmi s dětmi (47 %). 
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Nejčastěji lidé jezdí na týdenní 
dovolené.
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Dovolené lidé obvykle tráví s 
partnerem nebo dětmi.
Jen 7 % lidí jezdí na dovolenou bez nikoho.
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8 z 10 lidí jede na dovolenou autem.
Vlaky využívá přibližně pětina lidí.
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Cesta na místo jim obvykle zabere 
více než dvě hodiny.
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Tři čtvrtiny lidí utratí za dovolenou 
do 5 000 Kč.
U lidí s dětmi je to 82 %.
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37 % chodí o dovolené na jídlo do 
restaurací.
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Nejčastěji se lidé na dovolené 
ubytují v penzionu.
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Tipy na zajímavá místa a výlety jsou 
nejčastěji hledanými informacemi. 
Takřka polovina lidí také hledá doporučení, kde se dobře najíst.
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Oficiální webové stránky lokality, 
známí a mapy.cz jsou nejčastějšími 
zdroji informací.
Tištěné průvodce využívá jen 14 % lidí. 


