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VÝSTUP Z KVANTITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU

Segmentace cílových skupin

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z výzkumu, 11/2018

TROUFALÍ BEZSTAROSTNÍSEBEVĚDOMÍ

„Při plánování a trávení cest po ČR chci být sám/a
svým pánem. Baví mě překonávat své limity a
dobrý pocit mám hlavně tehdy, když si po celém
dni můžu říct, že mám za sebou slušný výkon. Čas
neztrácím, každou volnou chvilku musím trávit
aktivně, nebojím se občasného zariskování,
adrenalin mi dělá dobře.”

• Jedná se spíše o muže 
• 18 až 29 let a 30 až 44 let
• Vysokoškolsky vzdělaní
• Častěji bezdětní nebo s 1-2 dětmi
• Dávají přednost hradům před zámky, vysoká 

návštěvnost památky ani interiéry památek 
pro ně tolik nerozhodují

„Při plánování a trávení cest po ČR chci, abych si
volný čas opravdu užil/a, nechci na sobě šetřit a
dělat kompromisy. Mám rád/a kvalitní služby a
rád/a si dopřávám. Rád/a vyzkouším i něco méně
obvyklého, abych měl/a opravdu autentický
zážitek.”

• Jedná se častěji o muže
• 18-29 let, bezdětní
• Na výlety/dovolenou po České republice jezdí 

často, i více než 5x do roka, s 
manželkou/partnerkou

• Atraktivní jsou pro ně hrady a historická místa 
s hradbami (interiéry)

• Při výběru místa je rozhodující historie dané 
památky a příběh místa, jakož i možnost 
navštívit další zajímavá místa v okolí

„Při plánování a trávení cest po ČR chci být
hlavně v partě přátel, se kterými je mi dobře a se
kterými je legrace. Společně vymýšlíme program,
vyrážíme na výlety, rádi poznáváme, a tak nějak
si program uzpůsobujeme podle toho, jestli
máme zrovna chuť odpočívat, nebo si někam
vyrazit.”

• Spíše muži
• 18 až 29 a 45 až 59 let
• Na dovolenou či výlet po ČR jezdí i 4 až 5x 

ročně, s kamarádem/kou, přáteli
• Vyráží nejčastěji po vlastní ose
• Jihočeský kraj je pro ně rozhodně atraktivní!
• Rozhodujících je historie dané památky, 

příběh místa/zajímavé a tematické prohlídky, 
historická města s hradbami
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VÝSTUP Z KVANTITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU

Segmentace cílových skupin

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z výzkumu, 11/2018

STAROSTRLIVÝ ZODPOVĚDNÍDRUŽNÍ

„Při plánování a trávení cest po ČR je pro mě
důležité, aby o mě a moji rodinu bylo hlavně
dobře postaráno a aby se nic nečekaného
nepřihodilo. Ověřuji si proto, zda lokalita opravdu
splňuje vše, co od ní očekáváme. Chci pro své
blízké jistotu krásného a příjemného zážitku.”

• Spíše ženy, 45-59 let, 1 až 3 děti
• Na výlety/dovolenou po ČR jezdí jednou, 

dvakrát do roka, a to s manželem/kou a dětmi
• Spíše rozhodující pro výběr místa je vhodnost 

místa pro návštěvu dětí, forma stravování 
(plná penze apod.)

• Atraktivní jsou pro ně hrady, zámky i kláštery
• Určitou roli hraje i návštěvnost = kvalita 

místa, zajímavé a tematické prohlídky, 
architektura (interiér)

„Při plánování a trávení cest po ČR chci být
hlavně ve společnosti fajn lidí. Nevadí mi setkávat
se s novými lidmi, jsem otevřený/á a těší mě, když
potkávám lidi, se kterými si mohu vřele
popovídat. Společně hlavně relaxujeme, od toho
přeci dovolená je.”

• Spíše ženy, 45 až 59 let
• Vyučen/a s maturitou
• Na dovolenou/výlety po ČR 1x až 3x do roka
• S kamarádkou/kamarádem nebos přáteli, ale i

sami/ s dětmi, vnoučaty
• Spíše rozhodující je finanční náročnost místa,

možnost ubytování s domácími mazlíčky,
umístění ubytování v centru dění, vhodnost
místa pro návštěvu dětí, možnost zapůjčení
sportovního vybavení

„Při plánování a trávení cest po ČR je pro mě
důležitá hlavně jistota, že mě nic příliš
nepřekvapí. Potřebuji mít vše naplánované a
zajištěné předem, nerad/a cokoliv řeším na
poslední chvíli. Volný čas nejraději trávím s lidmi,
na které jsem zvyklý/á a se kterými si užíváme
volno tak, jak jsme už zvyklí.”

• Ženy
• Napříč věkovými kategoriemi
• Po ČR cestují méně často/nejčastěji s rodinou
• Rozhodující při výběru lokality je vzdálenost

od místa bydliště, možnost lepšího ubytování,
určitou roli hraje i zvyk (mají to tam rádi) či
forma stravování (plná penze apod.)

• Atraktivní jsou pro ně hrady
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POZADÍ VÝZKUMU, JEHO CÍLE A METODOLOGIE

Cílem výzkumu je získat podněty pro zlepšení propagace kulturního dědictví v 
regionech Jižních Čech, Vysočiny, Waldviertel a Mühlviertel. 

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

Pozadí výzkumu

▪ JCCR chce zlepšit propagaci kulturního dědictví                     
v regionech Jižní Čechy, Vysočina a v dvou 
regionech Rakouska: Waldviertel a Mühlviertel. 

▪Cílem je zlepšit celkový obraz zmíněných regionů,  
přitáhnout návštěvníky a zvýšit návštěvnost 
jednotlivých památek.

Cíle výzkumu

▪ Zjistit atraktivitu kulturních cest jak z kulturního, tak z geografického hlediska.

▪ Zjistit preferenci cest z pohledu dvou cílových skupin.

▪ Zjistit míru ochoty za památkami cestovat.

▪ Zjistit počet památek/aktivit, které chtějí během jednoho dne/ víkendu/ 
prodlouženého víkendu poznat.

▪ Zjistit způsob, jakým by mohly být kulturní cesty propagovány.

Cílová skupina

▪2 FGDs s mladšími respondenty:

▪20-35 let, bezdětní, preferují dobrodružství a adrenalin

▪2 FGDs se staršími respondenty:

▪36-55 let, s dětmi, preferují jistotu, harmonogram a odpočinek

Metodologie

▪4 skupinové diskuze (FGDs)

▪1FGD v Praze

▪1FGD v Českých Budějovicích

▪2 FGDs ve Vídni

▪Každá FGD 120min, v každé 8 respondentů

▪V listopadu 2018
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KULTURNÍ CESTY

Celkem bylo testováno 6 kulturních cest.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

ŠLECHTICKÉ RODY

ROD ROŽMBERKŮ

CYKLOTRASA S PAMÁTKAMI

ADRENALIN

KVALITNÍ UBYTOVACÍ A 
GASTRONOMICKÉ SLUŽBY

WELLNESS 
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ROZDÍLY MEZI MLADŠÍ A STARŠÍ CÍLOVOU SKUPINOU

Mladší jsou přirozeně akčnější a v rámci ČR chtějí trávit maximálně 
prodloužené víkendy. Starší mají blíže k historii, ale jen v přijatelné míře. 

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

MLADŠÍ
20-35 let, bezdětní, preferují dobrodružství a adrenalin

STARŠÍ
36-55 let, s dětmi, preferují jistotu, harmonogram a odpočinek

▪ Jsou přirozeně akčnější a mají rádi pestrost zážitků: během 
jednoho výletu chtějí poznat několik odlišných míst a 
vyzkoušet různé aktivity. 

▪Výlet musí mít přidanou hodnotu v podobě nového 
originálního zážitku (netopýři v podzemí).

▪Vítězí koncepty postavené na adrenalinových aktivitách. 

▪Dále mají zájem o wellness (ženy) a také místa s lokální 
autentickou atmosférou a gastronomií a o mini-pivovary.

▪ Přitahuje je také hudba, festivaly, nebo moderní umění.

▪Historie je atraktivní pokud je předána zábavnou či zážitkovou 
formou se zapojení moderních technologií (escape games, 
geocashing). Jinak historie v podobě výkladu spíše nudí.

▪V ČR preferují podnikat jednodenní výlety nebo pobyty na 
prodloužené víkendy. Delší dovolené chtějí trávit spíše v 
zahraničí.

▪Mají také rádi pestrost zážitků, jsou ale střídmější.

▪ Této cílové skupině se přirozeně méně líbí adrenalinové 
aktivity a naopak ji o něco více zajímá koncept Rožmberků, 
coby příležitost poznat významný Český rod.

▪Mají sice k historii blíže, ale i oni ji zvládnou akceptovat jen v 
přijatelné míře a poutavou formou.

▪Mají zájem o lokální tradice a gastronomii, trhy, cyklo-výlety
a wellness.

▪ Jistý zájem u mužů budí i technické památky (vodní 
elektrárny, větrné mlýny, důlní stavby, tunely, přehrady apod.)

▪ Kromě preferovaných kratších pobytů v ČR (2-3 dny), tráví na 
některých místech i týdenní dovolenou.
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TURISTÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY VS. TURISTÉ Z RAKOUSKA

Oboustranně nízká znalost kulturních památek za hranicemi. Do Rakouska táhne příroda, 
cyklostezky, či wellness. Do Čech pak lokální autentická kultura a gastronomie a nižší ceny.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

TURISTÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY TURISTÉ Z RAKOUSKA

▪Nízká znalost kulturních památek za hranicemi ČR (zvláště u 
cílové skupiny, která žije mimo Jižní Čechy).

▪V Rakousku je přitahuje spíše příroda, hory a jezera.

▪A dále kvalitní síť cyklostezek, wellness, aquaparky nebo 
různé lokální trhy.

▪Mají nižší zájem o hrady, zámky či kláštery v Rakousku, 
protože mají dostatek vlastních památek.

▪Od výletů do Rakouska odrazují i vyšší ceny, jiná měna a 
potřeba se připojistit. 

▪Mají tendenci se ubytovat v ČR, kde je ubytování cenově 
dostupnější, a odtud podnikat výlety za hranice.

▪ Potenciál mají všechny koncepty.

▪ Jihočeši mají tendenci preferovat koncept postavený na rodě 
Rožmberků, protože je spjat s jejich regionem.

▪Nízká znalost regionů Jižních Čech a Vysočiny, zvláště u mladší 
cílové skupiny. 

▪Mají povědomí o známých památkách a místech (Český 
Krumlov), znalost jiných míst je omezená.

▪Nižší motivace navštěvovat Českou republiku, protože mají 
vlastní bohaté kulturní dědictví, wellness na vysoké úrovni, síť 
cyklostezek a samozřejmě i dostupné adrenalinové sporty.

▪ Potenciál je v autenticitě lokální kultury včetně kvalitní 
gastronomie (Kvalitní ubytovací a gastronomické služby), dále 
v unikátních momentech naší historie (Rožmberkové) a také v 
nižší ceně nabízených služeb se zachováním kvality (Wellness, 
Adrenalin, Cyklotrasa) .

▪Není bariéra vůči ubytování v Čechách, pokud je ubytování 
kvalitní, čisté a za dobrou cenu.
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Kulturní cesty

Hlavní zjištění
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PESTROST A RŮZNORODOST KULTURNÍ CESTY

Cílem je představit Jižní Čechy a Vysočinu coby moderní regiony, jež nabízí 
pestrou nabídku míst a různorodost aktivit, které lze poznat a zažít.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

▪ Líbí se široká nabídka možností, ze které si mohou návštěvníci 
vybírat a cestu si sami podle svých preferencí plánovat.

▪Nelíbí se kulturní cesta coby balíček či organizovaný výlet po pevně 
dané geografické trase a památkách (výjimkou může být cyklotrasa,  
vodáctví nebo adrenalinové sporty se zajištěným servisem).

▪Návštěvníci uvítají slevové karty v rámci kulturní cesty.

Líbí se mi, že jsou tady Jižní Čechy představené jako moderní 
region, kde je jak historie, tak adrenalin, tak i zábava. (Starší, ČR)

RŮZNORODOST AKTIVIT V RÁMCI KULTURNÍ CESTY

MOŽNOSTI, ZE KTERÝCH LZE V RÁMCI CESTY VYBÍRAT

▪Návštěvníci chtějí kombinovat různé aktivity: adrenalin či 
dobrodružství, s odpočinkem v duchu wellness či poznávání 
autentických míst a gastronomie a také se zábavou (festivaly, 
umění).

▪Během jedné cesty chtějí zažít různé aktivity: kolo, kánoe, koupání, 
pěší výlet, hudební zážitek, ochutnávku jídel či nápojů, plavbu lodí.

▪ Přitahují unikátní či netypické zážitky zvláště mladší cílovou skupinu 
(netopýři v podzemí, paddleboarding).

PESTROST NABÍDKY MÍST V RÁMCI KULTURNÍ CESTY

▪Návštěvníkům se nelíbí, pokud kulturní cestě dominují hrady, 
zámky a kláštery. 

▪V rámci kulturní cesty chtějí navštívit těchto míst jen pár (2-3), 
protože jsou podobné svým pojetím a mohou ve větším 
množství nudit.

▪Návštěvníkům se líbí, když cesta kombinuje kulturní památky 
od podzemí až po věže a rozhledny, prostor je i pro technické 
památky (muži). 

▪ Pokud kulturní cestu spojuje jedno téma (šlechtické rody, 
Rožmberkové), musí být dodržena široká nabídka míst, které 
lze navštívit s různými aktivitami, které lze činit. 

▪ Když historie, tak zábavnou formou s využitím moderních 
technologií. Prohlídky a podrobné výklady nejsou příliš v 
oblibě, zvláště pak pro mladší cílové skupiny. 
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VZDÁLENOSTI MEZI KULTURNÍMI PAMÁTKAMI A UBYTOVÁNÍ

V rámci kulturní cesty návštěvníci preferují místa v blízkém okolí (do 50km). Pokud mají 
podniknout delší přejezd, musí poznat něco nového, co zatím v rámci cesty nezažili.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

▪Nelíbí se dlouhé přejezdy za památkami (100+km), které jsou jen další v řadě podobných míst a aktivit.

▪Návštěvníci nechtějí cestovat delší úsek, pokud jim místo nebo aktivita nepřinese něco nového, co zatím v rámci cesty neviděli nebo 
nezažili. Nechtějí takto cestovat za dalším hradem, pokud již jeden nebo dva viděli.

▪ Pokud zůstávají na jednom místě, jsou ochotní za kulturní památkou či aktivitou cestovat do 50-100 km a v dopravním prostředku strávit 
do 60min času. 

▪ Když jde o cyklostezky, méně nároční cyklisté jsou ochotní ujet do 20km denně, náročnější 50 km a více v závislosti na terénu.

UBYTOVÁVÁNÍ V RÁMCI KULTURNÍ CESTY

VZDÁLENOSTI MEZI KULTURNÍMI PAMÁTKAMI

Nerad se vracím, jedu rád stále dopředu a 
poznávám něco nového. (Starší, ČR)

Ráda podnikám výlety do okolí a vracím se zpět, kde 
už to znám a vím, co mě čeká. Nerada se pořád 
balím a hledám dobré ubytování. (Starší, A)

▪Někteří jsou ochotní se v rámci kulturní cesty ubytovat na více místech (2-3).

▪ Pokud jim přejezd na další místo přinese něco nového, co zatím nepoznali.

▪ Jiní návštěvníci preferují komfort a zázemí jednoho místa, kde jsou ochotní 
strávit 3-5 dní.

▪Návštěvníci z Rakouska kladou důraz na kvalitu služeb, čistotu, kvalitní 
gastronomii a nižší cenu.
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Podrobné hodnocení 
kulturních cest
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KVALITNÍ UBYTOVACÍ A 
GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
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KVALITNÍ UBYTOVACÍ A GASTRONOMICKÉ SLUŽBY

Potenciál cesty je v autenticitě lokální kultury a gastronomie. Jedná 
se o odpočinkový způsob trávení času spojený s poznáváním.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

POTENCIÁL RIZIKA CÍLOVÁ SKUPINA PODNĚTY, JAK DÁL ROZVÍJET

↗ Kvalitní jídlo a pití

↗ Relaxace, pohoda, 
poznávání, ochutnávání

↗ Zážitková forma poznávání

↗ Navazuje na současný trend 
objevování regionálních 
specifik

↗ Pestrost míst a aktivit 
(festival, slavnosti, trhy, 
husité, podzemní chodby, 
vyhlídkové plavby, 
paddleboarding)

↗ Malé pivovary (zvláště muži)

↘ Příliš dlouhý přejezd do 
Rakouska (150km)

↘ V cestě je navrženo příliš 
mnoho měst (6). Návštěvníci 
jsou ochotní a schopní 
poznat během jedné cesty 3 
města maximálně.

Mladší: 

▪V páru, s přáteli, ale i s 
matkou (kavárny), nebo 
otcem (pivovary).

▪Dále je zajímají koncerty, 
filmy nebo moderní umění.

Starší:

▪V páru, s přáteli, s rodinou

▪ Líbilo by se propojení s 
wellness.

ČR, Rakousko

→ Půjčit si kolo a projet si 
městečko a jeho nejbližší 
okolí na kole (rekola).

→ Mladé by bavil místní 
průvodce vrstevník, který 
jim ukáže město jejich 
očima.

→ Nabízí se propojit tento 
koncept s wellness
aktivitami.

Ráda ochutnám místní jídlo a nasaji místní atmosféru. 
Zajímá mě, jak tam lidé žijí, jaká je tam architektura, jaká 
jsou tam zajímavá místa. (Starší, A)

KVALITNÍ UBYTOVACÍ A 
GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
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WELLNESS
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WELLNESS

Atraktivní návrh pro ženy obecně a také starší muže (36+). Vedle 
wellness se líbí i další aktivity a místa, které lze navštívit.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

POTENCIÁL RIZIKA CÍLOVÁ SKUPINA PODNĚTY, JAK DÁL ROZVÍJET

↗ Pohoda, relaxace, možnost 
odpoutat se od 
každodenních starostí a 
stresu

↗ Nechat o sebe pečovat

↗ Pestrost aktivit (plavba lodí, 
festivaly, piknik, naučné 
stezky, cyklostezky, 
ochutnávky)

↘ Příliš dlouhý přejezd do 
Rakouska přes 100km (pro 
České návštěvníky)

↘ Tendence zůstat v rámci 
wellness na jednom místě a 
z tohoto místa podnikat 
výlety do okolí.

Mladší ženy: 

▪ S kamarádkami, s matkou

Mladší páry: 

▪Romanticky strávený víkend

Starší (muži i ženy): 

▪Wellness pro páry, 
kamarádky, ale i pro celou 
rodinu

ČR

Rakousko: 

▪Nižší cena nabízených služeb 
se zachováním kvality.

▪Wellness musí nabízet něco 
speciálního, aby je přilákal 
(mají jej na vysoké úrovni)

→ Rakouské návštěvník 
motivovat nižší cenou, 
vysokou kvalitou a případně 
i speciálními procedurami 
(prameny).

→ Lze kombinovat s 
poznáváním lokální kultury
a kvalitní gastronomií

→ Speciální program pro 
mladé páry

→ Konkrétní informace o tom, 
jaké procedury wellness
nabízí a jejich kalendář.

Wellness v Rakousku je na velmi dobré úrovni a je hodně 
rozšířený. V ČR by to mohlo být levnější, ale bojím se, abych nebyl 
zklamaný, že to nebude na úrovni, jako u nás. (Starší, A)

WELLNESS 
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CYKLOTRASA S PAMÁTKAMI

Jedná se o aktivní zážitkovou cestu, která nabízí řadu různých míst. 
Líbí se propojenost regionů prostřednictvím cyklostezek.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

POTENCIÁL RIZIKA CÍLOVÁ SKUPINA PODNĚTY, JAK DÁL ROZVÍJET

↗ Propojenost regionů 
(zvláště ČR a Rakouska) 
prostřednictvím cyklostezek 
(očekává se jízda mimo 
frekventované silnice)

↗ Různorodost navštívených 
míst (podzemí, přehrada, 
židovská čtvrť, vodní ráj, 
štola, zoo, historický vlak, 
golf, zřícenina)

↗ Zážitková, aktivní cesta

↗ Lázně v Rakousku – relaxace 
(Thayatal Vitbad)

↘ Odrazuje cestování na 
kolech se zavazadly

↘ Obava o odcizení kola 
během návštěv památek

↘ Příliš dlouhé trasy na jeden 
den (50-70km), ovšem záleží 
na terénu

Různé úrovně náročnosti pro 
různé typy cyklistů.

Mladší: 

▪ Skupinové výlety s přáteli

▪ Líbí se i střídání aktivit (kolo, 
vodáctví), pestrost 
navštívených míst.

Starší: 

▪ Skupinové výlety s přáteli, 
výlety s dětmi

ČR, Rakousko: 

▪ Propojenost cyklostezkami

→ Dva typy cykloturistiky: 
sportovní (vyhnout se 
městům, spíše přírodní 
památky) nebo více 
rekreační (krátké přejezdy, 
můžou být i města, zámky).

→ Možnost půjčit si kolo / 
elektro-kolo.

→ Plný servis: převoz zavazadel

→ Zvážit trasu do okruhu 
(návrat do startu).

→ Alternativou ke kolu může 
být kánoe. Památky musí být 
jednoduše dostupné a 
prohlídky kratší a nenáročné 
(rozhledny, věže, přírodní 
památky).

Potřeboval bych doprovodný servis. Někdo by se postaral o 
zavazadla a dovezl je vždy do cíle. Večer bych mohl jít 
relaxovat do termálních lázní. (Starší, A)

CYKLOTRASA S 
PAMÁTKAMI
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ADRENALIN
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ADRENALIN

Návrh preferovaný mladší cílovou skupinou. Líbí se akčnost a 
různorodost aktivit. Dobrodružství chtějí vyvažovat další zábavou.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

POTENCIÁL RIZIKA CÍLOVÁ SKUPINA PODNĚTY, JAK DÁL ROZVÍJET

↗ Adrenalin, velmi akční cesta 
(mladší)

↗ Různorodost aktivit (bungee 
jumping, tandemový 
paragliding, tandemový 
seskok, cyklostezka, 
motorky, stezka korunami 
stromů, paintball, lanový 
park, terénní cyklistika, 
skalní lezení)

↗ Příroda spojená s 
adrenalinovými zážitky

↗ Kleť – restaurace a výhled

↘ Obava z vysoké ceny 
adrenalinových sportů. 

↘ Některé přejezdy za 
adrenalinovým zážitkem jsou 
považovány za příliš dlouhé 
(přes 100km).

↘ Přílišná jednostrannost na 
adrenalinové sporty. 

Mladší:

▪Vyzkouší jeden až dva 
adrenalinové sporty, které 
prostřídají s jinými aktivitami, 
zábavou a relaxací. 

▪ Se skupinou přátel.

▪ Teambuilding.

ČR

Rakousko: 

▪ Potřebují ujištění o 
bezpečnosti adrenalinových 
sportů v ČR. 

▪Očekávají nižší cenu než v 
Rakousku, která může být 
motivací sport vyzkoušet.

→ Vyvážit adrenalinové aktivity 
i jinými zábavnými 
aktivitami (koncert, film, 
escape game, gastronomie, 
food festival) a relaxací
(aquapark, termální lázně).

→ Slevová poukázka na více 
adrenalinových aktivit v 
rámci cesty.

Nezvládnu několik dní v 
adrenalinu. Dala bych tak 
jeden a pak zase jinou 
zábavu. (Mladší, ČR)

ADRENALIN

Nebezpečné věci mě vždycky lákají. Něco se bude 
dít, bude akce, bude pohyb. (Mladší, ČR)
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ROŽMBERKOVÉ
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ROŽMBERKOVÉ

Líbí se myšlenka poznat regiony prostřednictvím významného českého 
rodu Rožmberků. Aktivity a navštívená místa musí být různorodá.

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

POTENCIÁL RIZIKA CÍLOVÁ SKUPINA PODNĚTY, JAK DÁL ROZVÍJET

↗ Příležitost seznámit se s 
výmazným českým rodem 
Rožmberků.

↗ Přijatelná vzdálenost mezi 
památkami (do 50km), 
přijatelná celková 
vzdálenost trasy (140km)

↗ Vodopády

↗ Dílny

↗ Terezino údolí

↗ Slavnosti, trhy

↘ Přílišná jednostrannost
zaměřená na historii 
Rožmberků: cesta postavená 
na jednom tématu, které 
může nudit.

↘ Dominují hrady, kláštery a 
zámky.

↘ Ostatní místa a aktivity jsou 
v návrhu v pozadí.

Mladší: 

▪Historie zábavnou formou, 
moderní technologie, napětí, 
tajemno, interaktivita, 
různorodost aktivit.

Starší: 

▪Historie zábavnou formou, 
formát pro děti, různorodost 
aktivit.

Jihočeši: 

▪Hrdost na vlastní region, 
poznávání svého regionu 
prostřednictvím slavného 
rodu.

▪ ČR, Rakousko

→ Historie rodu Rožmberků 
musí být pojata velmi 
zábavně, interaktivně a 
zážitkově s využitím 
moderních technologií (ve 
stylu hry, geocashing, nebo 
exit games).

→ Klíčová je pestrost a 
různorodost nabízených 
aktivit a míst.

Nedělala bych cestu jen kvůli Rožmberkům. Bude mi 
stačit poznat jeden zámek, protože to bude na dalších 
zámcích asi dost podobné. (Mladší, A)

ROD ROŽMBERKŮ
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ŠLECHTICKÉ RODY
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ŠLECHTICKÉ RODY

Poznávání regionů prostřednictvím šlechtických rodů může odrazovat 
důrazem na historii. Koncept má však potenciál v různorodosti 
aktivit. 

Ipsos pro JCCR – Kulturní cesty, Zpráva z kvalitativního výzkumu, 11/2018

ŠLECHTICKÉ RODY

POTENCIÁL RIZIKA CÍLOVÁ SKUPINA PODNĚTY, JAK DÁL ROZVÍJET

↗ Unikátní návrh postavený na 
poznávání šlechtických rodů.

↗ Vodní nádrž Lipno

↗ Stezka korunami stromů

↗ Lanové centrum (mladší)

↗ Sokolnictví

↗ Sbírka zbraní (muži)

↘ Přílišná jednostrannost
zaměřená na historii 
šlechtických rodů.

↘ Podrobný výklad historie 
šlechtických rodů odrazuje 
očekávanou náročností.

↘ Příliš dlouhé přejezdy, příliš 
dlouhá trasa pro celý pobyt 
(celkem 454km).

↘ Cesta postavená především 
na hradech a zámcích.

↘ Ostatní místa a aktivity jsou 
v návrhu v pozadí.

↘ Absence propojení mezi 
rody, důvody, proč konkrétní 
rody během cesty poznat.

Mladší: 

▪Historie zábavnou formou, 
napětí, dobrodružství, 
tajemno, interaktivita, 
moderní technologie, 
různorodost aktivit.

Starší: 

▪Historie zábavnou formou, 
formát pro děti, různorodost 
aktivit.

ČR, Rakousko

→ Šlechtické rody musí být 
pojaty velmi zábavně, 
interaktivně a zážitkově s 
využitím moderních 
technologií (ve stylu hry, 
geocashing, nebo exit 
games).

→ Mezi představovanými 
šlechtickými rody musí být 
nějaká souvislost, která 
bude návštěvníky motivovat 
je poznat.

→ Klíčová je pestrost
nabízených aktivit a míst.

Nebavilo by mě jet tři dny jen ve šlechtických rodech. Pletlo 
by se mi to. Bylo by to moc o historii. Chtěl bych si projít 
přírodu, projet na kole, zažít i něco jiného. (Mladší, ČR)
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