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                      (1) Informace k provedenému dotazování 
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Bavorsko Česko 

Období průzkumu Červen - září 2013 Duben - červenec 2013 

Zkoumané území Hof – Regensburg 
+ Města KU, BT, CO 

Plzeň - Cheb 

Způsob interview Face-to-Face, Telefon Face-to-Face 

Počet platných interview 987 1009 

Základní soubor populace 1,46 mil. (14 let a více) 705.600 (20 let a více) 

Podíl žen 51% 53% 

Informace k provedenému dotazování 



                     (2) Údaje o četnosti návštěv 
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 Návštěvy SVB v CZ: na osobu a rok: 2,5             = 3,67 mil. návštěv 
Návštěvy CZ v SVB: na osobu a rok:  23             = 16,3 mil. návštěv 
 

Tendence budoucích návštěv je na obou stranách většinou konstantní 



                  (3.1) Stanoviska návštěvníků k atraktivitě cílové země  
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Nákupní situace a pohostinství jsou hodnoceny téměř stejně. 
Nákupní možnosti v SVB hodnoceny jako lepší. 
Infrastruktura a pamětihodnosti v SVB hodnoceny jako lepší.  

Stanoviska návštěvníků k atraktivitě cílové země 

Stanoviska  
SVB k CZ 

Stanoviska  
CZ k SVB 

Nákupní situace    Nákupní možnosti      Nákupní možnosti      Pohostinství       Infrastruktura, 
                               v Plzni/Weidenu         v Chebu/Hofu                                       volný čas, památky 
 
 



                   (3.2) Celkové hodnocení atraktivity cílové země  
                    ze strany návštěvníků 
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Návštěvníci z CZ hodnotí SVB o něco lépe než je tomu opačně.  

Celkové hodnocení cílového regionu ze strany návštěvníků  

Hodnocení CZ                               Hodnocení SVB  
ze strany SVB                               ze strany CZ 



                     (4.1) Ochota vydávat peníze (měřeno na nákupu páru 
                               letních bot) 
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SVB  V průměru 61,70 €  (N=987) 
CZ   V průměru 43,80 € (N=1009) 
 

Ochota vydat peníze za pár hezkých letních bot 

SVB 



                (4.2) Výdaje na návštěvníka v sousední zemi v roce 2012 
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Výdaje návštěvníků z SVB a CZ na cenové úrovni do 1- 300 € stejně vysoké  
U vyšších částek jsou návštěvníci z SVB mírně „napřed“. 
 
 

Výdaje na návštěvníka v sousední zemi v roce 2012 

SVB v CZ CZ v SVB 

Č
e
tn

o
s
t 

v
 %

 

Nic € 



                    (4.3) Nárůst kupní síly v regionech v roce 2012 na 
                             základě výdajů  
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Nárůst kupní síly v SVB díky návštěvníkům z CZ: 520 mil. € 
Nárůst kupní síly v CZ díky návštěvníkům z SVB: 690 mil. € 

Výdaje v cílových zemích  

Tankování/Nákupy Restaurace 

M
il
io

n
y
 e

u
ro

 

SVB v CZ CZ v SVB 



                    (5.1) Typy návštěvníků ze západních Čech z hlediska 
                              kvalitativních požadavků  
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3 hlavní typy návštěvníků na základě uváděných návštěvních motivů 
U= 755 

 erte 
 

 
 
 
Málo zaujatí zákazníci kupující levné zboží 
Cenově senzibilní 
Získání pokud možno co největšího 

množství levného zboží 
Výhodné nabídky 
 
 
 
 

Vyvážení nároční zákazníci: 
Nejvíce ochotní vydávat peníze  
Získání kvalitního zboží 
Návštěvy kulturních událostí  
 

Častí zákazníci s ochotou vydávat peníze 
Nakupují kvalitu  
Zkušený výběr obchodů  
Nakupují mnoho, i když levnější zboží3 



                     (5.2) Typy návštěvníků ze západních Čech z hlediska 
                               kvantitativních požadavků 
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Klastr  % Věk  

 

Počet 

návštěv 
za rok 

Ženy 

% 
Výdaje vč. 
nákupů 
tankování 

pohostinství 

Výdaje 

Podíl % 

Málo zaujatí 

zákazníci kupující 
levné zboží  

 ~62 
Všechny 

věkové 
skupiny  

13 62 675 € 
 

13 

Vyvážení nároční 

zákazníci ~30 
Všechny 

VS 
12 46 936 € 19 

Častí zákazníci s 

ochotou vydávat 
peníze 

~8 
Všechny 

VS 
221 22 3404 € 68 



                     (5.3) Doporučení pro jednání s návštěvníky ze 
                               západních Čech dle typu návštěvníků 
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Klastr Možná opatření Příklad 

 
Málo zaujatí zákazníci 

kupující levné zboží  

 
Usnadnit  jim rozhodování o koupi, 
Klientsky zaměřené nabídky pro tuto skupinu. 
 

 
Nabídky  v 1€ obchodech 
prezentovat také v českém jazyce 

Vyvážení nároční 
zákazníci 

Kvalitní obchodování a poskytování služeb pro 
náročné. 

Česky mluvící personál 
Balíčky pro zákazníky z CZ  

 
Častí zákazníci s 

ochotou vydávat 
peníze 

 
Privilegovaný servis a trvalé udržení zákazníků 

 
Klientské karty, bonusový systém 



                  (6.1) Typy návštěvníků ze severovýchodního Bavorska 
        z hlediska kvalitativních požadavků 
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5 Hlavní typy zákazníků na základě uváděných motivací k návštěvě 
U= 853 

 erte 
 

Sportovní nadšenci 
(Aktivní sportovci) 
Cyklistika, Walking, Běh 
Golf & Lezení 
Motocross & Paintball 

Účelové návštěvy 
Služební cesty 
Návštěvy 
Pendlování za prací 

Zájemci o dovolenou & 
kulturní akce : 

Koncerty & Divadla 
Kostely, hrady & zámky  
Lázně & Wellness 

Zájemci o nákupy 
Shánění výhodných nabídek 
Bezcelní zboží 
Tankování 

Zákazníci bez zájmu 
Bez zaměření 
Pragmatičtí   
Oportunističtí  



                    (6.2) Typy návštěvníků ze severovýchodního Bavorska 
                               z hlediska kvantitativních požadavků 
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Klastr  % Věk   

 

Počet 
návštěv 
za rok 

Ženy 

% 

Výdaje 

tankování 

nákupy 

pohostinství 

Výdaje 

Podíl % 

Sportovní 
nadšenci  ~10 

Všechny 
věkové 
skupiny 

2,5 30 538 € 
 

~17 

Dovolená & 
kulturní 
nabídky 

~20 50+ 1,7 58 361 € ~11 

Nákupy ~19 Všechny VS 3,5 48 972 € ~31 

Účelové 
návštěvy 

 ~12 Všechny VS 3,0 44 615 € ~20 

Bez zájmu 
~39 Všechny VS 2,7 42 665 € ~21 



                     (6.3) Doporučení pro jednání s návštěvníky                                       
                               ze severovýchodního Bavorska 
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Klastr  Možná opatření Příklad 
Sportovní nadšenci Služby,  dostupnost zimní sport. haly 

Tématicky zaměřené hotelnictví  
Tématicky zaměřené restaurace  

Půjčovna lyží  
Skihotel, Golf Resort 
Ledový bar, sraz lezců 

Zájemci o dovolenou 
& kulturní akce 

Další rozšíření kulturních středisek  
Intenzivnější reklama v D,A,CH a CZ 
Zvýšit kvalitu 
Kombinované nabídky 

„Po Goetheho stopách  v lázeňském 
trojúhelníku “ Divadlo, koncerty, 
lázeňský park  

Zájemci o nákupy Trading up  nákupních možností 
Zachování nabídky, zlepšování kvality, 
Zhodnocení prostředí 

Ustoupit z blízkosti hranic: 
Duty Free Shopy,  
Čerpací stanice non-stop 
Seriózní „Asijská tržiště“ 

Účelové návštěvy Věnovat větší pozornost nabídkám 
Odstranění „pomocných cedulí“ “ 
Zlepšení nabídky služeb 

„Hezčí “ informační tabule na silnicích. 
Reklama v lokálních rádiích na 
německé straně. 

Bez zájmu Zvýšit zájem o CZ 
Odbourat zdroje nejistoty 
Atraktivní události 

Zlepšení image 
(pozitivní titulky ) 
Viditelná přítomnost D-CZ policie 



                   (7) Závěrečné shrnutí  
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SVB v CZ CZ v SVB 

Počet návštěv za rok 3,67 mil.  16, 3 mil. 

Tendence budoucích návštěv konstantní konstantní 

Celkové hodnocení regionu  6,8 (Stupnice 1-10 ) 7,3 (stupnice 1-10) 

Odhadované roční výdaje na 
tankování, pohostinství& 
nákupy 

  ~690 mil. euro   ~520 mil. euro 

Klastr návštěvníků:  

Sportovní nadšenci     (~10%) 
Dovolená/Kultura       (~20%) 
Nákupy                         (~19% 
Účelové návštěvy        (~12%) 
Bez zájmu                     (~39%) 

 
Málo zaujatí kupující levné zboží (~60%) 
Vyvážení nároční zákazníci            (~32%) 
Častí a ochotní vydávat peníze     (~8%) 
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