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Vorwort 

Die	Europäische	Union	fördert	–	unter	dem	Leitbild	einer	
Konvergenz	 der	 Lebensbedingungen	 im	 gemeinsamen	
Wirtschaftsraum	 –	 mit	 verschiedenen	 Programmen	 die	
Zusammenarbeit	zwischen	Nachbarländern.	Seit	dem	Bei‐
tritt	der	Tschechischen	Republik	zur	Europäischen	Union	
im	 Jahr	 2004	 wurden	 im	 Rahmen	 des	 INTEREG‐IIIA‐
Programms	 zwischen	 dem	 Freistaat	 Bayern	 und	 der	
Tschechischen	 Republik	 zahlreiche	 Maßnahmen	 geför‐
dert.	In	der	Förderperiode	2007	–	2013	wurde	diese	För‐
derpolitik	 im	sogenannten	Ziel	3‐Projekt	 fortgeführt.	An‐
gestrebt	 wird	 damit	 „die	 Weiterentwicklung	 des	
bayerisch‐tschechischen	 Grenzraumes	 zu	 einem	 gemein‐
samen,	zukunftsfähigen	Lebens‐,	Natur‐	und	Wirtschafts‐
raum,	 die	 Stärkung	 der	Wettbewerbsfähigkeit	 des	 baye‐
risch‐tschechischen	 Grenzraumes	 sowie	 die	 nachhaltige	
Verbesserung	der	Lebensbedingungen	der	Menschen“.1	

Der	grenzüberschreitende	private	Besucherverkehr	kann	
einerseits	als	Indikator	verstanden	werden,	inwiefern	auf	
dem	 Weg	 zu	 einem	 gemeinsamen	 Wirtschaftsraum	 be‐
reits	 Fortschritte	 erzielt	wurden.	 Andererseits	 ist	 dieser	
Besucherverkehr	 auch	 Ansatzpunkt	 von	 Forschungspro‐
jekten,	die	zeigen	welche	Hindernisse	hier	eventuell	noch	
bestehen	 und	mit	welchen	Maßnahmen	diesen	 begegnet	
werden	kann.			

Vor	diesem	Hintergrund	wurde	 im	Jahr	2012	ein	Koope‐
rationsprojekt	in	Auftrag	gegeben,2	über	dessen	wesentli‐
che	 Ergebnisse	 in	 der	 vorliegenden	 Broschüre	 berichtet	
wird.	 Diese	 Ausarbeitung	 wendet	 sich	 an	 Unternehmen	
und	 Institutionen	auf	beiden	Seiten	der	Grenze,	 die	 vom	
privaten	Besucherverkehr	profitieren	oder	die	an	dessen	
Förderung	Interesse	haben	–	insbesondere	an	Einzelhan‐
del,	 Gastronomie	 und	 Dienstleistungsgewerbe,	 an	 Ver‐
bände,	 Regionalmarketinginstitutionen	 und	 öffentliche	
Stellen.	

Im	Zentrum	dieser	Broschüre	 stehen	dabei	nicht	metho‐
dische	 und	 forscherische	 Fragen.3	 Es	 geht	 vielmehr	 da‐
rum,	 wie	 man	 die	 Motivation	 im	 privaten	 Besucherver‐
kehr	 besser	 verstehen	 kann	 und	 welche	 Hinweise	 für	
konkrete	 Verbesserungsmaßnahmen	 daraus	 für	 Handel,	
Gastronomie,	 Dienstleistung	 und	 Regionalmarketing	 ab‐
geleitet	werden	können.	

																																																																		
1	 BStMWVT	(2008),	S.	7.	
2	 Kooperationspartner	sind	die	Universität	Pilsen,	die	Hoch‐

schule	 Hof,	 die	 Industrie‐	 und	 Handelskammer	 Cheb		
(Eger),	die	Stadt	Hof	 sowie	das	Forschungsinstitut	Access	
Marketing	Management	e.V.	

3	 Ein	vollständiger	Berichtsband	ist	in	Vorbereitung.	

Předmluva 

Evropská	unie	podporuje	–	se	zohledněním	konvergence	
životních	podmínek	ve	společném	hospodářském	prosto‐
ru	–	nejrůznějšími	programy	spolupráci	sousedních	zemí.	
Od	vstupu	České	republiky	do	Evropské	unie	v	roce	2004	
byla	 v	 rámci	 programů	 INTEREG‐IIIA	 mezi	 Svobodným	
státem	 Bavorsko	 a	 Českou	 republikou	 podpořena	 četná	
opatření.	V	dotační	periodě	2007	–	2013	pokračovaly	do‐
tace	v	rámci	tzv.	Cíle	3.	Těžištěm	podpory	 je	„rozvoj	čes‐
ko‐bavorského	 příhraničí	 stejně	 jako	 udržitelné	 zlepšo‐
vání	 životních	 podmínek	 obyvatel	 tohoto	 regionu	 a	 jeho	
udržitelnost.“4	

Přeshraniční	 návštěvní	 ruch	 může	 být	 chápan	 na	 jedné	
straně	 jako	 indikátor,	 do	 jaké	míry	 bylo	 dosaženo	 touto	
cestou	 společného	 hospodářského	 prostoru.	 Na	 druhé	
straně	je	návštěvní	ruch	východiskem	pro	výzkum	příčin,	
které	jej	eventuálně	stále	omezují,	a	pro	návrh	opatření	k	
jejich	překonání.		

Na	 pozadí	 výše	 uvedeného	 byl	 v	 roce	 2012	 realizován	
projekt	 kooperačních	 partnerů5,	 o	 jehož	 výsledcích	 po‐
jednává	předložená	brožura.	Tato	publikace	je	určena	pro	
podniky	a	 instituce	na	obou	 stranách	hranice,	 které	 jsou	
závislé	nebo	mohou	profitovat	z	přeshraničního	návštěv‐
ního	ruchu	nebo	mají	zájem	na	jeho	stimulaci	–	obzvláště	
pak	 maloobchody,	 pohostinství	 a	 oblast	 služeb,	 spolky,	
regionální	marketingové	instituce	a	veřejná	správa.		

Smyslem	této	brožury	není	tedy	představení	metodických	
a	 výzkumných	otázek.6	 Jde	 zde	mnohem	více	 o	 lepší	 po‐
chopení	motivace	návštěvního	ruchu	a	nastínění	zlepšují‐
cích	opatření	pro	obchod,	pohostinství,	služby	a	regionál‐
ní	 marketing,	 které	 by	 vedly	 k	 zintenzivnění	
přeshraničního	návštěvního	ruchu.		

Hof,	Plzeň	2014	

Die	Autoren	/	autoři	

	

																																																																		
4	 BStMWVT	(2008),	str.	7.	
5	 Kooperačními	partnery	jsou	Západočeská	univerzita	v	Plz‐

ni,	Hochschule	Hof,	OHK	Cheb	(pozn.	v	současnosti	součástí	
KHK	Karlovarského	kraje),	Stadt	Hof	a	vědecký	institut	Ac‐
cess	Marketing	Management	e.	V.	

6	 Zpráva	v	podobě	publikace	včetně	kompletního	vyhodno‐
cení	a	dokumentace	byla	rovněž	vydána.		
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Woher kommen die Daten? 

Diese	Broschüre	stützt	sich	auf	Datenerhebungen,	die	 im	
Sommer	und	Herbst	2013	im	westböhmischen	und	nord‐
ostbayerischen	 Raum	 durchgeführt	 wurden.	 Der	 dabei	
verwendete	 teilstandardisierte	 Fragebogen	wurde	 durch	
die	Universität	Pilsen	und	die	Hochschule	Hof	ausgearbei‐
tet.	 Dabei	 konnte	 auf	 vorausgehenden	 Untersuchungen	
seitens	der	Universität	Pilsen	im	tschechisch‐sächsischen	
Grenzraum	 aufgebaut	 werden.	 Für	 das	 vorliegende	 Pro‐
jekt	 wurde	 der	 Fragebogen	 nochmals	 mit	 zahlreichen	
Vertretern	 aus	 Fremdenverkehr,	 Handel,	 Dienstleistung	
und	 Regionalmarketing	 abgestimmt	 und	 aufgrund	 der	
dabei	gewonnenen	Hinweise	mit	zahlreichen	offenen	Fra‐
gen	 ergänzt.	 Der	 letztendlich	 resultierende	 fünfseitige	
Fragebogen	wurde	übersetzt	und	beiderseits	der	Grenze	
mit	gleichen	Inhalten	verwendet.		

Das	 tschechische	 Untersuchungsgebiet	 umfasst	 im	 We‐
sentlichen	die	Bezirke	Karlsbad	und	Pilsen.	Dort	wurden	
von	 der	 Universität	 Pilsen	 in	
Face‐to‐Face‐Interviews	 ins‐
gesamt	 1009	 Privatpersonen	
befragt.	 Auf	 bayerischer	 Seite	
wurden	 987	 vollständige	 In‐
terviews	 mit	 Privatpersonen	
durchgeführt.		

Das	 deutsche	 Untersuchungs‐
gebiet	 beinhaltet	 den	 nördli‐
chen	 Teil	 des	 bayerisch‐
tschechischen	 Grenzgebietes,	
von	 Kronach	 im	 Norden	 bis	
Schwandorf	 und	 dem	 Norden	
des	 Landkreises	 Cham	 im	 Sü‐
den.	 Ein	 Quotenplan	mit	 Vor‐
gaben	zu	Alter	und	Geschlecht	
stellte	 sicher,	dass	die	Befrag‐
ten	in	diesen	Kriterien	mit	der	
Gesamtbevölkerung	 überein‐
stimmen;	 in	 weiteren	 Krite‐
rien	 wurde	 dies	 nachträglich	
überprüft	 und	 für	 zutreffend	
befunden.	 Darüber	 hinaus	
wurde	 sichergestellt,	 dass	 die	
Befragung	 beiderseits	 der	
Grenze	 an	 einer	 Vielzahl	 von	
Orten	unterschiedlicher	Größe	
vorgenommen	 wurde,	 so	 dass	 sowohl	 Stadt‐	 als	 auch	
Landbevölkerung	und	gleichermaßen	Personen	mit	einem	
grenznahen	 und	 weniger	 grenznahen	Wohnort	 einbezo‐
gen	wurden.		

Die	 Befragung	 dauerte	 pro	 Person	 zwischen	 10	 und	 30	
Minuten,	 so	 dass	 jeder	 Befragte	 ausführlich	 Gelegenheit	
hatte,	seine	persönlichen	Ansichten	wiederzugeben.	

Aufgrund	 des	 Forschungsdesigns	 und	 entsprechend	
durchgeführter	Überprüfungen	kann	davon	ausgegangen	
werden,	dass	die	Ergebnisse	die	tatsächlichen	Einstellun‐
gen	 und	 das	 tatsächliche	 Besucherverhalten	 der	 Men‐
schen	 im	 nordostbayerischen	 und	 westböhmischen	 Un‐
tersuchungsraum	abbilden.	

Odkud vzešla data 

Brožura	 se	opírá	o	dotazníkové	 šetření,	 které	bylo	 reali‐
zováno	v	létě	a	na	podzim	2013	na	území	západních	Čech	
a	severovýchodního	Bavorska.	Částečně	standardizovaný	
dotazník	byl	vyvinut	na	Fakultě	ekonomické	ZČU	v	Plzni	a	
na	Hochschule	Hof.	 Rovněž	 byly	 využity	 zkušenosti	 pra‐
covníků	 Katedry	 marketingu,	 obchodu	 a	 služeb	 Fakulty	
ekonomické	 ZČU	 s	 obdobným	 šetřením	 realizovaným	 v	
česko‐saském	 příhraničí.	 Dotazník	 byl	 konzultován	 se	
všemi	partnery	projektu	a	rovněž	s	významnými	zástupci	
cestovního	ruchu,	obchodu,	služeb	a	regionálního	marke‐
tingu	 a	 na	 základě	 těchto	 konzultací	 byl	 doplněn	 o	 řadu	
otevřených	otázek.	Finální	podoba	dotazníku	o	pěti	 stra‐
nách	byla	přeložena	a	použita	se	stejnými	obsahy	na	obou	
stranách	hranice.		

Zkoumané	území	na	české	straně	zaujímají	oblasti	karlo‐
varského	a	plzeňského	kraje	přiléhající	k	česko‐bavorské	
hranici.	Zde	bylo	dotazováno	tazateli	ZČU	v	rámci	face‐to‐

face	 interview	
1009	 respon‐
dentů.	 Na	 ba‐
vorské	 straně	
bylo	 vyplněno	
987	 dotazníků	

soukromých	
osob.		

Německé	 území	
se	 rozprostírá	
na	 severní	 části	

bavorsko‐
českého	 příhra‐
ničí,	 od	 Krona‐
chu	 na	 severu	
až	 po	 Schwan‐
dorf	 a	 sever	
okresu	Cham	na	
jihu.	 Kvótní	
plán	 s	 údaji	 o	
věku	 a	 pohlaví	
zaručil,	 že	dota‐
zovaní	 v	 těchto	
kritériích	 odpo‐
vídají	 celkové	
populaci;	 další	
kritéria	byla	ná‐

sledně	 testována	 a	 označena	 za	 přijatelná.	 Dotazování	
probíhalo	 na	 různých	místech	 v	 přibližně	 stejně	 velkých	
lokalitách	 tak,	 že	bylo	 rovnoměrně	zastoupeno	obyvatel‐
stvo	venkovské	i	městské	méně	či	více	vzdálené	od	hrani‐
ce.		

Vyplnění	dotazníku	 s	 respondentem	 trvalo	mezi	10	a	30	
minutami	tak,	že	každý	dotazovaný	měl	možnost	podrob‐
ně	vyjádřit	své	osobní	názory.		

Díky	tomuto	provedení	šetření	a	odpovídající	kontrole	lze	
vycházet	 z	 předpokladu,	 že	 výsledky	 pravdivě	 odrážejí	
skutečné	 chování	 návštěvníků	na	území	 severovýchodní‐
ho	Bavorska	a	západních	Čech	vymezeném	pro	dotazová‐
ní.		

	

Abbildung	1:	Ziel	3‐Gebiet	/	Obrázek	1:	Dotační	území	v	rámci	Cíle	3	
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Executive Summary 

 Im	 Rahmen	 des	 Ziel	 3‐Programms	 der	 Europäischen	
Union	 wurden	 im	 Sommer	 und	 Herbst	 2013	 insgesamt	
987	 Personen	 im	 Grenzgebiet	 Oberfrankens	 und	 der	
Oberpfalz	 zu	 ihrer	 Motivation	 für	 private	 Besuche	 in	
Westböhmen	 befragt.	 Verschiedene	 Analysen	 bestätigen,	
dass	die	befragte	Stichprobe	die	tatsächlichen	Einstellun‐
gen	 und	 Verhaltensweisen	 der	 Bevölkerung	 im	 nordost‐
bayerischen	Ziel	3‐Gebiet	wiedergibt.	Die	Befragten	woh‐
nen	in	einem	eher	ländlichen	Umfeld	ohne	Großstadt,	 im	
Mittel	 36	 km	 von	 der	 Grenze	 entfernt.	 Sie	 sind	 geprägt	
durch	eine	hohe	Heimatverbundenheit	und	geringe	Mobi‐
lität	hinsichtlich	des	Wohnorts,	so	dass	die	durchschnittli‐
che	Dauer	des	Wohnens	im	Grenzgebiet	mehr	als	33	Jahre	
beträgt.		

 97,3%	der	Befragten	waren	schon	mindestens	einmal	
in	Tschechien,	der	Gesamtdurchschnitt	 liegt	bei	92	Besu‐
chen	pro	Person.	Die	künftige	Besuchsfrequenz	wird	von	
den	Befragten	im	Mittel	als	gleichbleibend	eingeschätzt.		

 Bei	 der	 ungestützten	 Abfrage	 von	 Besuchsgründen	
steht	das	Einkaufen	mit	über	56%	der	Nennungen	an	ers‐
ter	Stelle.	Dabei	handelt	es	sich	zumeist	um	ein	Einkaufs‐
motiv,	 das	 explizit	 auf	 Niedrigpreise	 fixiert	 ist.	 Weitere	
Besuchsgründe	 sind	 Freizeitaktivitäten,	 Gastronomiebe‐
suche	und	die	Inanspruchnahme	von	Dienstleistungen.				

 Mit	 knapp	 30%	 der	 Nennungen	 machen	 Ängste,	 Be‐
denken	oder	ein	generelles	Unwohlsein	den	größten	Teil	
der	Gründe	gegen	eine	Fahrt	nach	Tschechien	aus.	Weite‐
re	Hindernisse	sind	mangelndes	Interesse,	die	mangelnde	
Attraktivität	des	Landes	oder	ökonomische	Gründe.		

 Fast	95%	der	Befragten	geben	an,	sich	in	Westböhmen	
überwiegend	auf	Deutsch	zu	verständigen.	Gute	Deutsch‐
kenntnisse	 sind	 in	 Westböhmen	 weit	 verbreitet,	 Eng‐
lischkenntnisse	hingegen	weniger.	

 Die	eigene	Währung	stellt	für	deutsche	Touristen	kein	
Problem	dar,	 da	 fast	 überall	 der	 Euro	 akzeptiert	 und	 zu	
einem	 fairen	 Wechselkurs	 umgerechnet	 wird.	 Durch‐
schnittliche	 Ausgaben	 pro	 Besuch	 lagen	 2012	 bei	 ca.	 88	
Euro	 in	 der	Gastronomie	und	bei	 523	Euro	 für	Einkäufe	
und	Tanken.			

 Bei	den	Assoziationen	zu	Westböhmen	im	Vergleich	zu	
anderen	Nachbarländern	dominiert	der	Aspekt	eines	gu‐
ten	nachbarschaftlichen	Verhältnisses	und	einer	positiven	
Entwicklung.	 Als	 Kritikpunkte	 werden	 die	 Rückständig‐
keit	im	Vergleich	zu	anderen	Ländern,	Infrastrukturmän‐
gel	und	eine	geringe	Attraktivität	genannt.	Allerdings	ge‐
ben	 nur	 etwa	 39%	 aller	 Befragten	 ein	 negatives	
Statement	ab.		

 Für	 knapp	 20%	 der	 Bevölkerung	 käme	 ein	 Arbeits‐
platz	 in	Tschechien	 in	Frage.	17,2%	können	sich	vorstel‐
len,	dort	zu	wohnen.	Die	wichtigsten	Gründe	gegen	einen	
Wohnort	und	Arbeitsplatz	in	Tschechien	sind	die	Heimat‐

verbundenheit	und	persönliche	Gebundenheit.	Aber	auch	
die	 Sprachbarriere,	 das	 empfundene	 Sicherheitsproblem	
und	persönliches	Unwohlsein	werden	genannt.		

 Die	 Beurteilung	 der	 Einkaufssituation	 fällt	 insgesamt	
eher	 kritisch	 aus.	 Positiv	 und	 im	 Vergleich	 zu	 Nordost‐
bayern	besser	bewertet	werden	lediglich	das	Preisniveau	
sowie	die	Öffnungszeiten	der	Geschäfte.	Die	größten	Defi‐
zite	bestehen	bei	der	 „anspruchsvollen	Geschäftsausstat‐
tung“	und	der	„Qualität	der	Waren“.	

 In	 der	 Gastronomie	 wird	 ein	 günstiges	 Preisniveau	
konstatiert.	 Ebenfalls	 als	 „noch	 gut“	werden	die	 Freund‐
lichkeit	sowie	die	Deutschkenntnisse	des	Personals	beur‐
teilt.	Das	Ambiente	und	die	Qualität	der	Speisen	werden	
eher	 mittelmäßig	 und	 im	 Vergleich	 zu	 Nordostbayern	
schlechter	bewertet.		

 Im	 Bereich	 „Freizeitmöglichkeiten	 und	 Infrastruktur“	
sticht	 vor	 allem	 das	 Gefühl	 mangelnder	 öffentlicher	 Si‐
cherheit	 heraus,	 das	 auch	 die	 Bewertung	 vieler	 anderer	
Aspekte	 herunterzieht.	 Sehenswürdigkeiten	 sowie	 Ange‐
bote	für	Wellness	und	Gesundheit	werden	zwar	besser	als	
in	Nordostbayern,	jedoch	insgesamt	nicht	gut	benotet.		

 Als	Gesamtnote	vergeben	die	Befragten	für	den	Raum	
Westböhmen	 durchschnittlich	 eine	 2,8,	 Nordostbayern	
erhält	eine	2,5.	Der	Unterschied	ist	statistisch	signifikant,	
aber	absolut	betrachtet	nicht	bedeutend.	Der	Hauptunter‐
schied	liegt	 in	der	Vergabe	der	Noten	2	und	3,	wobei	die	
Mehrheit	 aller	 Befragten	 Nordostbayern	 mit	 2	 benotet,	
während	fast	50%	für	Westböhmen	die	3	vergeben.		

 Die	positiven	Besuchserfahrungen	konzentrieren	 sich	
auf	 günstige	 Preise	 und	 Einsparungen,	 des	Weiteren	 auf	
freundliches	 Verhalten	 seitens	 der	 Tschechen	 und	 die	
Wahrnehmung	einer	positiven	Atmosphäre.	Negative	Er‐
lebnisse	betreffen	Kriminalität,	mangelnde	Sicherheit	und	
schlechten	 Service.	 Auch	 ein	willkürliches	 Verhalten	 der	
Polizei	wird	moniert.	Wichtigster	Vorschlag	für	Verbesse‐
rungen	 (seitens	 der	 Befragten)	 ist	 folglich	 die	 Arbeit	 an	
Gesetzen,	Kontrollen,	Kriminalität	etc.		

 Die	 ermittelten	 Hauptbesuchsmotive	 erlauben	 eine	
Einteilung	der	Besucher	in	fünf	Cluster	mit	jeweils	unter‐
schiedlichen	 Interessenschwerpunkten:	 Die	 Sportbegeis‐
terten,	die	Urlaubs‐	und	Kulturaffinen,	die	Einkäufer,	die	
Zweckbesucher	 sowie	 die	 Desinteressierten	 sind	 jeweils	
durch	 spezifische	 Nutzenerwartungen	 charakterisiert.	
Daraus	ergeben	sich	zahlreiche	Ansatzpunkte	für	gezielte	
Marketing‐	und	Kommunikationsmaßnahmen.		

 Insgesamt	sollte	diese	Broschüre	von	allen	Adressaten	
daraufhin	 gelesen	 werden,	 welche	 Handlungsoptionen	
sich	 aus	 den	 empirischen	 Ergebnissen	 für	 den	 eigenen	
Gestaltungsbereich	ergeben.	Ziel	sollte	ein	Trading‐up	des	
westböhmischen	Raums	sein,	um	die	vorhandenen	Poten‐
ziale	besser	auszuschöpfen.		
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1 Was kennzeichnet die Befragten? 

Betrachtet	man	die	Daten	über	die	befragte	Bevölkerung,	
so	lassen	sich	erste	Einblicke	gewinnen,	die	Ansatzpunkte	
für	 weitere	 Auswertungen	 und	 Schlussfolgerungen	 lie‐
fern.		

1.1 Alter und Geschlecht 

Befragt	 wurden	 Personen	 ab	 14	 Jahren.	 Sämtliche	 Aus‐
wertungen	 in	 dieser	Broschüre	 beziehen	 sich	 auf	 diesen	
Personenkreis.	 Deren	Altersdurchschnitt	 (arithmetisches	
Mittel)	 liegt	 bei	 46	 Jahren.	Wie	man	 in	 Abbildung	 2	 er‐
kennt,	 sind	 Personen	 in	 allen	 Altersklassen	 ausreichend	
vertreten.	 Zudem	 ist	 die	 Verteilung	 Frau/Mann	 in	 allen	
Altersklassen	annähernd	gleich	und	entspricht	der	Vertei‐
lung	in	der	Bevölkerung.		

1.2 Wohnort und ‐dauer 

Der	 Wohnort	 der	 Befragten	 hat	 im	 Durchschnitt	 eine	
Größe	von	33.000	Einwohnern,	die	mittlere	Entfernung	
des	Wohnorts	von	der	Grenze	beträgt	36	km.	Der	Mit‐
telwert	der	Wohndauer	in	Grenznähe	liegt	bei	33,5	Jah‐
ren.	Die	Bevölkerung	 lebt	 also	 in	 einem	eher	 ländlichen,	
grenznahen	Raum	ohne	Großstadt.	Die	lange	Wohndauer	
und	 andere	 Indikatoren	 signalisieren	 eine	 hohe	 Verbun‐
denheit	mit	der	Heimatregion.7	

																																																																		

7	 Solche	 und	 weitere	 untersuchte	 Kriterien,	 die	 sich	 über‐
wiegend	 nicht	 signifikant	 auf	 das	 Verhalten	 der	 Bevölke‐
rung	auswirken,	 sind	 in	dieser	Broschüre	nicht	detailliert	
dargestellt.	

1.3 Ausgabebereitschaft 

Zur	Klassifizierung	von	Stichproben	hat	es	 sich	bewährt,	
deren	 Ausgabebereitschaft	 mittels	 eines	 Indikators	 zu	
erheben	und	in	Gruppen	einzuteilen.	In	der	vorliegenden	
Untersuchung	 wurde	 als	 Indikator	 die	 Ausgabebereit‐
schaft	„für	ein	Paar	schöne	Sommerschuhe“	gewählt.	Der	
dafür	berechnete	Mittelwert	liegt	bei	knapp	62	Euro	(vgl.	

Abbildung	 3).	 Dieser	Wert	 passt	 in	 eine	 Reihe	 von	 Ver‐
gleichswerten	großzahliger	Erhebungen	der	vergangenen	
Jahre	in	Nordostbayern	und	belegt	damit,	dass	die	Befrag‐
ten	 auch	 hinsichtlich	 der	Ausgabebereitschaft	 die	Bevöl‐
kerung	im	untersuchten	Ziel	3‐Gebiet	realistisch	abbilden.	

Altersklassen	der	Befragten	
(gültige	Angaben	von	987	Befragten)	

Prozentanteil		
gesamt	

Anteil	Frauen	 Anteil	Männer	

14	bis	29	Jahre	 23,7	 50,7	 49,3	

30	bis	49	Jahre	 31,5	 51,9	 48,1	

50	bis	69	Jahre	 36,1	 51,7	 48,3	

70	Jahre	und	älter	 8,7	 50,6	 49,4	

Gesamt	 100,0	 51,5	 48,5	

Klassen	der	Ausgabebereitschaft	
(gültige	Angaben	von	987	Befragten)	

Prozentanteil	
Gesamt‐

durchschnitt	

Sehr	geringe	Ausgabebereitschaft	(bis	29	Euro) 10,2	

61,70	Euro	

Mäßige	Ausgabebereitschaft	(30	bis	59	Euro) 43,5	

Gehobene	Ausgabebereitschaft	(60	bis	99	Euro) 29,8	

Hohe	Ausgabebereitschaft	(100	Euro	und	mehr) 16,5	

Gesamt	(957	Nennungen) 100,0	

Abbildung	2:	Ausgabebereitschaft	(Preisbereitschaft	für	ein	Paar	schöne	Sommerschuhe)	

Abbildung	3:	Stichprobenverteilung	nach	Alter	und	Geschlecht	
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2 Der Besuch im Nachbarland 

2.1 Die Besuchshäufigkeit 

97,3%	der	Befragten	waren	bereits	mindestens	einmal	in	
Tschechien.	Die	mittlere	Besuchshäufigkeit	 liegt	bei	etwa	
92	 Besuchen	 pro	 Person.	 Die	 folgenden	 Auswertungen	
geben	damit	die	Erfahrungen	der	Befragten	aus	ca.	90.000	
Einzelbesuchen	wieder.	

 Personen	 fahren	 umso	 seltener	 ins	 Nachbarland,	 je	
weiter	 sie	 von	 der	 Grenze	 entfernt	 wohnen.	 Bewohner	
des	unmittelbaren	Grenzbereichs	zeigen	oft	auch	ein	an‐
deres	Beschaffungsverhalten	(vgl.	z.	B.	Kap.	8.6).	Männer	
fahren	im	Mittel	zwar	häufiger	nach	Tschechien	als	Frau‐
en,	 jedoch	 zeigen	 statistische	 Analysen,	 dass	 das	 Ge‐
schlecht	kein	signifikantes	Merkmal	ist,	aus	dem	sich	das	
Besuchsverhalten	 insgesamt	 gut	 erklären	 lässt.	 Gleiches	
gilt	für	die	Dauer	des	Wohnens	im	Grenzgebiet.	Man	muss	
die	 Besuchsgründe	 also	 weniger	 in	 soziodemographi‐
schen	 Merkmalen,	 sondern	 in	 den	 Einstellungen	 und	
Nutzenerwartungen	der	Bevölkerung	suchen.	

2.2 Die Besuchstendenz 

Fragt	 man	 nach	 der	 zukünftigen	 Besuchsabsicht	 in	 den	
nächsten	 drei	 Jahren,	 dann	 halten	 sich	 die	 „zunehmen‐
den“	 und	 die	 „abnehmenden“	 Nennungen	 in	 etwa	 die	
Waage	(siehe	Abbildung	4).	

 Weitergehende	 Analysen	 zeigen,	 dass	 diejenigen,	 die	
bisher	selten	im	Nachbarland	waren,	eine	Zunahme	ihrer	
Besuche	 erwarten.	 Andererseits	 prognostizieren	 diejeni‐
gen,	die	bisher	häufiger	in	Tschechien	waren,	einen	leich‐
ten	Rückgang.		

2.3 Besuchsgründe (ungestützt) 

Befragt	man	die	Bevölkerung	ohne	Vorgabe	 (ungestützt)	
nach	den	Gründen	für	Besuche	in	Tschechien,	dann	resul‐
tiert	 eine	 vielfältige	 Liste	 von	 Argumenten.	 Dabei	 domi‐
niert	 klar	 das	 Einkaufen,	 gefolgt	 von	 Freizeitaktivitäten	
und	Dienstleistungen	(siehe	Abbildung	6).	

 Das	 Einkaufen	 nimmt	 im	 unmittelbaren	 Grenzgebiet	
Westböhmens	 einen	 großen	 Stellenwert	 ein.	 Im	 Gegen‐
satz	dazu	rangiert	 in	vergleichbaren	Studien	über	touris‐
tische	 Besuchsgründe8	 z.	 B.	 in	 Österreich	 das	 Einkaufen	
an	 nachgeordneter	 Stelle,	 während	 Gründe	 wie	 „Land‐
schaft“,	 „Sehenswürdigkeiten“,	 „Kultur“	 etc.	 ganz	 vorne	
liegen.	Bei	Städtereisen	spielt	das	Einkaufen	in	den	Äuße‐
rungen	 der	Urlauber	 vielfach	 keine	Rolle,	 obwohl	 davon	
auszugehen	ist,	dass	ein	Besuch	in	attraktiven	Städten	oft	
auch	mit	Einkäufen	verbunden	wird.9	

Beachtenswert	 ist,	 welche	 Art	 des	 Einkaufens	 hier	 ge‐
meint	ist.	Alle	Analysen	lassen	erkennen,	dass	es	vorwie‐
gend	um	Genussmittel	 und	Kraftstoff,	 zum	Teil	 auch	 um	
Medikamente,	geht.	Hinsichtlich	der	Preis‐Qualitäts‐Rela‐
tion	 steht	 eindeutig	 die	 Suche	 nach	Niedrigpreisangebo‐
ten	 im	 Vordergrund.	 Bei	 mehreren	 Fragen	 zu	 Motiven	
und	 Nutzenerwartungen	 gab	 es	 keine	 einzige	 Aussage,	
dass	man	in	Tschechien	irgendwelche	Güter	aufgrund	der	
Qualität	 oder	 bestimmter,	 nur	 dort	 erhältlicher	 Pro‐
dukteigenschaften	 sucht.	 Weder	 der	 böhmische	 Granat‐
schmuck	noch	die	Karlsbader	Oblaten	–	nicht	einmal	das	

																																																																		
8	 Vgl.,	stellvertretend	für	viele,	z.	B.	Bernhofer	(2013).	
9	 Selbst	 im	 Falle	 einer	 Großstadt	 wie	Wien	 liegen	 die	 Ein‐

kaufsmöglichkeiten	 in	 der	 Rangliste	 der	 Besuchsgründe	
nur	auf	Platz	12.	Vgl.	Matisova,	Vonbank	(2010).	

Abbildung	5:	Besuchshäufigkeit	in	Tschechien	

Klassen	der	Besuchshäufigkeit	
(gültige	Angaben	von	987	Befragten)	

Prozentanteil	
Gesamt‐

durchschnitt	

Nie	 2,7	

92	Besuche	

Selten	(1	bis	9	Mal)	 21,4	

Gelegentlich	(10	bis	49	Mal)	 38,7	

Oft	(50	bis	99	Mal)	 16,3	

Sehr	oft	(100	Mal	und	öfter,	max.	2000)	 20,9	

Gesamt	 100,0	

5,8

15,8

58,0

16,8

4,6

0 20 40 60

stark	abnehmend

etwas	abnehmend

gleichbleibend

etwas	zunehmend

stark	zunehmend

Abbildung	 4:	Tendenz	 zukünftiger	Besuche	 in	Tschechien
(Prozentangaben,	987	Befragte) 
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weltbekannte	 Pilsner	 Bier	 oder	 die	 böhmische	 Küche	
werden	mit	Qualitätsaspekten	in	Beziehung	gesetzt.		

Wenn	die	Befragten	darauf	zu	sprechen	kommen,	ist	stets	
von	 „niedrigen	 Preisen“	 die	 Rede.	 Auch	 im	 Dienstleis‐
tungsbereich	 ist	 es	 nicht	 die	 Bäderkultur	 mit	 Aspekten	
wie	 Tradition,	 Erfahrung,	 Dienstleistungsqualität,	 son‐
dern	 es	 sind	 günstige	 Eintrittspreise,	 die	 thematisiert	
werden.		

Aufgrund	dieses	 Imagedefizits	 ist	Westböhmen	vom	Ziel,	
eine	 echte	 „Urlaubsregion“	 zu	 werden,	 noch	 entfernt.	
Zwar	erklärt	die	hohe	Relevanz	der	Einkaufsfahrten	 teil‐
weise	die	Priorität,	die	 seitens	staatlicher	Stellen	diesem	
Sektor	 beigemessen	 wird.	 Leider	 resultiert	 daraus	 aber	
mancher	Wildwuchs	in	Handel	und	Dienstleistungssektor.	

Zu	befürchten	ist,	dass	„schnelle	Umsätze“	in	nicht	immer	
imageförderlichen	 Branchen	 und	 in	 wenig	 ansprechen‐
dem	Umfeld	 für	 das	 Ziel	 einer	 nachhaltigen	 Aufwertung	
Westböhmens	 als	 Destination	 für	 Urlaub	 und	 qualitativ	
hochwertigen	Wellnessaufenthalt	sogar	schädlich	sind.	

2.4 Hinderungsgründe (ungestützt) 

Bei	 ungestützter	 Abfrage	 nennen	 nur	 70	 Personen	 Grün	
de,	die	gegen	einen	Besuch	in	Tschechien	sprechen	(siehe	
Abbildung	7).	

Abbildung	7:	Gründe	contra	Besuch	in	Tschechien		
(ungestützte	Abfrage)	

Antwortkategorie	
(2362	Einzelaussagen	von	987	
Befragten,	938	Antwortende)	

Prozent	von	
2362	Nennungen	 Teilkategorie	

Prozentvon	2362	
Nennungen	

Einkaufen	 56,4	

Brennstoffe,	Tanken	 21,2	

Genussmittel,	Zigaretten,	Alkohol	 13,9	

Einkaufen	generell	 11,8	

Lebensmittel	 5,5	

Gebrauchsgüter	 2,9	

Medikamente	und	Drogeriebedarf	 1,1	

Freizeitaktivitäten	 28,1	

Städtereisen	 7,4	

Urlaub	allgemein	 6,5	

Kultur,	Besichtigungen	allgemein	 6,1	

Sportliche	Aktivitäten,	Wandern	 4,8	

Geselligkeit,	Familie		 2,5	

Natur	 0,8	

Inanspruchnahme	von	Dienst‐
leistungen	und	Gastronomie	

11,1	

Restaurant,	Café‐Besuch	 3,6	

"Halbwelt"	(Bordell,	Casino)	 3,5	

Kosmetik,	Medizin,	Wellness	 3,2	

Ausgehen	(Disco,	Club)	 0,6	

Handwerk	 0,3	

Beruf	und	Ausbildung	 2,0	 Beruf,	Arbeit	 1,4	

Schule,	Studium	 0,6	

Sonstiges	 1,8	 Einsparungen	 1,5	

Öffnungszeiten	ausnutzen	 0,3	

Abbildung	6:	Gründe	für	Fahrten	nach	Tschechien	(ungestützte	Abfrage)	

Antwortkategorie	
(81	Einzelaussagen	von	987	Befrag‐

ten,	70	Antwortende)	

Prozentvon	81
(Mehrfach‐
)Nennungen	

Ängste,	Bedenken,		
Unwohlsein	

29,6	

Kein	Interesse	 21,0	

Mangelnde	Attraktivität,		
andere	Länder	sind	schöner	

19,8	

Ökonomische	Gründe		
(Wechselkurs,	Preise,		

Tanken	verteuert)	
19,7	

Mangelnde	Gelegenheit	 9,9	

Gesamt	 100,0	
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 Als	Gründe	gegen	einen	Besuch	finden	sich	die	Beden‐
ken	über	die	persönliche	Sicherheit	an	erster	Stelle.	Die‐
ser	 Aspekt	 unterscheidet	 Tschechien	 von	 Ländern	 wie		
Österreich	oder	Dänemark.	

 Aussagen	wie	 „kein	 Interesse“	oder	 „mangelnde	Gele‐
genheit“	sind	nicht	spezifisch	für	Tschechien.	Relevant	ist	
demgegenüber,	dass	knapp	ein	Fünftel	der	Befragten	das	
Nachbarland	nicht	für	attraktiv	hält.	

2.5 Quantitative Auswertung der wichtigsten  
Besuchsmotive 

Für	 neun	 Besuchsmotive,	 die	 sich	 in	 vorherigen	 Studien	
zur	Beurteilung	bewährt	hatten,	sollten	die	Befragten	ein	
Wichtigkeitsurteil	abgeben:		

 „Einkaufen“	
 „Tanken	
 „Kultur,	Konzerte,	Aufführungen	
 	„Urlaub,	Kurzurlaub,	Besichtigung“	
 „Gesundheit,	Behandlung,	Kur“	
 „Sportveranstaltungen“	
 „Besuch	von	Freunden	oder	Familie“	
 „Arbeit	und	Beruf“	und	
 „Dienstleistungen“.	

Die	abgegebenen	Wichtigkeitsurteile	wurden	mittels	Fak‐
torenanalyse	 zu	wesentlichen	Besuchsmotiven	 zusam‐
mengefasst.		

Abbildung	8:	Vier	Hauptmotive	für	den	Besuch	in		
Tschechien	

Abbildung	 8	 zeigt	 diese	 Hauptmotive	 (die	 sogenannten	
„Benefit‐Faktoren“),	 wobei	 die	 abgebildete	 Reihenfolge	
nichts	darüber	aussagt,	wie	wichtig	diese	Motive	 für	das	
Besuchsverhalten	sind.	

 Detailanalysen	 zeigen,	 dass	 im	 Querschnitt	 der	 Ge‐
samtbevölkerung	 vor	 allem	 das	 Einkaufsmotiv	 signifi‐
kant	 mit	 der	 Besuchshäufigkeit	 zusammenhängt:	 Wem	
das	 Einkaufen	 wichtig	 ist,	 der	 fährt	 auch	 überdurch‐
schnittlich	häufig	ins	Nachbarland.		

 Für	 Personen,	 die	 weiter	 von	 der	 Grenze	 entfernt	
wohnen,	ist	das	Motiv	„Urlaub,	Kultur,	Wellness“	von	ber‐
durchschnittlicher	 Bedeutung.	 Gleiches	 gilt	 mit	 zuneh‐
mendem	 Alter.	 Demgegenüber	 sind	 das	 Einkaufen	 und	
der	Faktor	Sport	für	die	Älteren	von	etwas	geringerer	Be‐
deutung.	Und	auch	mit	zunehmender	Dauer	des	Wohnens	
im	Grenzgebiet	nimmt	die	Bedeutung	des	Einkaufens	et‐
was	ab.	

	

	

	

 Zusammenfassend	 ermöglichen	 es	 die	 vier	 Benefit‐
Faktoren,	die	Besuchsmotive	der	Gesamtbevölkerung	ein‐
fach	 und	 übersichtlich	 zu	 beschreiben.	 Bei	 solchen	 Be‐
trachtungen	 darf	 aber	 nicht	 vergessen	 werden,	 dass	 es	
Teilzielgruppen	 in	 der	 Bevölkerung	 gibt,	 für	 die	 jeweils	
ganz	 besondere	 Kombinationen	 von	 Motiven	 relevant	
sind.	Den	statistisch	„durchschnittlichen	Besucher“	gibt	es	
in	der	Realität	nicht.	

Die	Unterscheidung	von	Teilzielgruppen	unter	den	nord‐
ostbayerischen	Besuchern	in	Westböhmen	wird	in	Kapitel	
7	vertieft	dargestellt.	

	

Bezeichnung	 Wichtige	Inhalte	

Urlaub,	
Kultur,	

Wellness	

Urlaub,	Kurzurlaub,	Besichtigung	

Kultur,	Konzerte,	Aufführungen	

Gesundheit,	Behandlung,	Kur	

Einkauf	
Einkaufen,	Tanken		

Dienstleistungen	

Arbeit	und	
Familie	

Besuch	von	Freunden	oder	
			Familie	
Arbeit,	Beruf	

Sport	
Sportveranstaltungen	

Sportliche	Betätigung	
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3 Information und Sprache 

3.1 Wie man sich verständigt 

Die	Orientierung	in	einem	Nachbarland	mit	fremder	Spra‐
che	 ist	 eine	 wichtige	 Determinante	 des	 Wohlbefindens	
von	Besuchern.	Aus	diesem	Blickwinkel	stellt	sich	die	Si‐
tuation	für	deutsche	Besucher	in	Tschechien	relativ	güns‐
tig	dar	(Abbildung	9):	

 Der	 hohe	 Prozentsatz	 von	 beinahe	 95%	 Nennungen	
„Deutsch“	 als	 Konversationssprache	 stellt	 den	 tschechi‐
schen	Händlern	und	Dienstleistern	ein	gutes	Zeugnis	be‐
züglich	der	Sprachkenntnis	aus.		

 Die	 jüngere,	 mit	 Auslandsreisen	 vertraute	 deutsche	
Zielgruppe	 geht	 beinahe	 selbstverständlich	 davon	 aus,	
dass	man	sich	im	Ausland	auf	Englisch	verständigen	kann,	
wenn	man	 die	 Landessprache	 nicht	 versteht.	 Dies	 ist	 in	
Westböhmen	 nicht	 so	 weit	 verbreitet,	 wie	 vielleicht	 er‐
wartet	 wird.	 In	 städtischen	 Hotels	 und	 Gaststätten	 der	
gehobenen	Kategorie	wird	man	zwar	häufig	auch	englisch	
sprechendes	Personal	antreffen;	auf	dem	Land,	in	kleinen	
Geschäften	und	Lokalen	ist	dies	eher	die	Ausnahme.	

 Von	Seiten	der	deutschen	Besucher	wird	wenig	reflek‐
tiert,	 mit	 welcher	 Selbstverständlichkeit	 man	 von	 den	
tschechischen	 Mitarbeitern	 Deutschkenntnisse	 erwartet.	
Interessanterweise	 zeigt	 die	 Begehung	 vor	 Ort,	 dass	 die	
Ausschilderung	 diese	 guten	 Sprachkenntnisse	 nicht	 im‐
mer	 zu	 erkennen	 gibt.	 Kleinere	 Geschäfte,	 Dienstleister	
und	 Gastronomiebetriebe	 haben	 verstanden,	 dass	 die	
deutsche	 Kundschaft	 ein	 wichtiger	 Umsatzbringer	 ist.	
Diese	 Gewerbetreibenden	 sprechen	 überwiegend	 gut	
Deutsch	und	weisen	dies	auch	in	Hinweisschildern,	Spei‐
sekarten	usw.	 aus.	Bei	großen	Betrieben	und	mehr	noch	
im	 Falle	 der	 öffentlichen	 Ausschilderung	 (auf	 We‐	

gen,	 Parkplätzen	 usw.)	 beschränkt	 sich	 die	 Ausschilde‐
rung	 meist	 auf	 das	 Tschechische;	 wo	 fremdsprachliche	
Schilder	 vorhanden	 sind,	 sind	 diese	 gelegentlich	 in	 Eng‐
lisch	oder	z.T.	auch	Russisch,	kaum	jedoch	in	Deutsch	ge‐
halten.	

 Für	 das	 Regionalmarketing	 wäre	 es	 empfehlenswert,	
Wegehinweise,	 Parkplätze	 etc.	 auch	 auf	 Deutsch	 auszu‐
schildern,	 wie	 dies	 in	 anderen	 europäischen	 Regionen	
(Südtirol,	 Elsass)	 praktiziert	 wird.	 Dies	 diente	 nicht	 nur	
der	Orientierung	der	deutschen	Besucher,	sondern	würde	
auch	 das	wiederholt	 thematisierte	Gefühl	 der	 Fremdheit	
reduzieren	 (vgl.	 z.	 B.	 Kap.	 7.2,	 7.3,	 7.6)	 und	 damit	 einer	
Besuchsbarriere	entgegenwirken.				

3.2 Wie man sich informiert 

Die	 Information	 möglicher	 Besucher	 sollte	 sich	 darauf	
stützen,	welche	 Informationsquellen	 von	 diesen	 tatsäch‐
lich	genutzt	werden.	Verantwortliche	aus	Verbänden	und	
Regionalmarketing	 erklären	 im	 persönlichen	 Gespräch	
gelegentlich	ihre	Bemühungen,	die	Angebote	für	Besucher	
aus	dem	Nachbarland	in	den	Massenmedien	zu	platzieren.	

 Es	ist	bemerkenswert,	dass	die	potenziellen	Besucher	
bei	ungestützter	Abfrage	die	Massenmedien	TV	und	Radio	
nur	selten	als	Informationsquelle	nennen.	Demgegenüber	
dominieren	die	Mund	zu	Mund‐Informationen,	die	Eigen‐
information	 via	 Internet	 und	 das	 Durchsehen	 von	 ge‐
druckten	Prospekten,	Zeitungen	und	Zeitschriften.	
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Abbildung	9:	In	Tschechien	seitens	der	Besucher	verwende‐
te	Sprache	(Mehrfachnennungen,	Angaben	in	%	von	987	Be‐
fragten) 

Abbildung	10:	Informationsquellen	über	Angebote	und	Ver‐
anstaltungen	 im	westböhmischen	Grenzraum	 (gültige	Pro‐
zent	von	987	Befragten,	Mehrfachnennungen)	
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4 Das Ausgabeverhalten 

4.1 Die bevorzugte Zahlungsweise 

Noch	 ist	 Tschechien	 nicht	 Teil	 des	 Euro‐Raums,	 so	 dass	
für	Bezahlvorgänge	unterschiedliche	Optionen	bestehen.		

 Die	 große	 Mehrheit	 der	 deutschen	 Besucher	 (78%)	
präferiert	 die	 bare	 Bezahlung	 in	 Euro.	 Die	 Praxis	 zeigt,	
dass	 sich	 Handel	 und	 Gastronomie	 in	 Westböhmen	 mit	
dem	 Euro	 großräumig	 arrangiert	 haben:	 Der	 Euro	 wird	
fast	 überall	 akzeptiert	 und	 zu	 einem	 fairen	Wechselkurs	
umgerechnet.	So	ist	es	verständlich,	dass	nur	noch	8%	der	
Befragten	die	Bar‐Bezahlung	in	Kronen	bevorzugen.		

 Auch	 die	 EC‐Karte	 (4%)	 und	 die	 Kreditkarte	 (3%)	
kommen	 als	 bevorzugte	 Zahlungsweise	 vor.	Weitere	 4%	
der	Besucher	haben	keine	eindeutige	Präferenz.	

4.2 Ausgaben für Einkaufen und Tanken und in 
der Gastronomie 

 Die	innerhalb	des	Ziel	3‐Gebiets	wohnenden	Befragten	
haben	 im	 Jahr	 2012	 in	 der	 Gastronomie	 Tschechiens	 im	
Durchschnitt	 88,41	 Euro	 ausgegeben.	 Die	 Ausgaben	 für	
Einkäufe	und	Tanken	lagen	bei	523,22	Euro.	Rechnet	man	
diese	 Summe	 unter	 Berücksichtigung	 von	 Altersklassen	
und	 der	 Entfernung	 des	 Wohnortes	 zur	 Grenze	 mittels	
der	 Bevölkerung	 im	 Ziel	 3‐Gebiet	 hoch,	 so	 ergeben	 sich	
Summen	 von	 mehreren	 Hundert	 Millionen	 Euro	 jährli‐
chen	Umsatzvolumens.	

	

5 Das Image Westböhmens 

5.1 Eine ungestützte Abfrage 

Für	die	Imageanalyse	wurde	zunächst	gefragt,	wie	Tsche‐
chien	 im	Vergleich	 zu	 anderen	Nachbarländern	heute	 zu	
bewerten	 ist.	 Die	 ungestützte	 Abfrage	 liefert	 ein	 unge‐
schminktes	 Bild	 existierender	 Einschätzungen;	 es	 kom‐
men	 dabei	 auch	 Vorurteile	 und	 Fehleinschätzungen	 zu	
Tage.	 Letztlich	 sind	 es	 nicht	 objektive	 Gegebenheiten,	
sondern	 subjektive	 Einschätzungen,	 die	 image‐	 und	 ver‐
haltensrelevant	wirken.	

Die	 1688	Einzelaussagen	 lassen	 sich	 in	 eher	positive	 (in	
Abb.	12	grün	hinterlegte)	und	eher	negative	(rot)	Konno‐
tationen	 differenzieren	 und	 jeweils	 bestimmten	 Katego‐
rien	 zuordnen.	 Die	 wesentlichen	 Erkenntnisse	 daraus	
sind:	

 Am	 häufigsten	 finden	 sich	 Aussagen,	 die	 ein	 gutes	
nachbarschaftliches	 Verhältnis	 und/oder	 eine	 in	 dieser	
Hinsicht	 positive	 Entwicklung	 betonen.	 Tschechien	wird	
ohne	 Vorbehalte	 als	 „ganz	 normales“	 Nachbarland	 gese‐
hen.	Eine	zusätzliche	Analyse	(ohne	Abb.)	in	Bezug	auf	die		

Ausgaben	für	Gaststättenbesuche,	Einkaufen	und	Tanken											
in	Tschechien	2012	

Häufigkeit	 Gültige	Prozente	

Nichts	(0	Euro)	 140	 18,7	

Sehr	wenig	(1	bis	50	Euro)	 53	 7,1	

Wenig	(51	bis	300	Euro)	 206	 27,5	

	Mittel	(301	bis	1000	Euro)	 194	 25,9	

Viel	(mehr	als	1000	Euro)	 157	 20,9	

Gesamt	 750	 100,0	

Abbildung	11:	Gesamtspendings	2012	(Personen	mit	Wohnort	bis	80	km	zur	Grenze)	



16	 Nordostbayerische	Besucher	in	Westböhmen	

Zahl	 der	 Antwortenden	 ergibt,	 dass	 insgesamt	 52%	 der	
Befragten	dies	als	erste	Meinung	äußern.	

 Die	 drei	 folgenden	 Antwortkategorien	 enthalten	 Kri‐
tikpunkte,	 die	 unter	 dem	 Oberbegriff	 „niedrigerer	 Stan‐
dard“	 zusammengefasst	werden	könnten:	die	 empfunde‐
ne	 Rückständigkeit	 im	 Lebensstandard,	 Mängel	 in	 der	
Infrastruktur	und	die	(damit	zusammenhängende)	als	ge‐
ring	empfundene	Attraktivität	der	Region.	

 8,2%	der	Nennungen	sehen	eine	positive	Entwicklung	
im	 Grenzraum,	 allerdings	 gibt	 es	 beinahe	 genauso	 viele	
Aussagen,	 in	 denen	 die	 Situation	 im	 Grenzbereich	 als	
problematisch	eingestuft	wird.	Damit	ist	der	zweite	große	
Block	 kritischer	 Äußerungen	 angesprochen,	 nämlich	 der	
Verweis	 auf	 eine	 mangelhafte	 Sicherheitslage	 und	 die	
Angst	 vor	 Kriminalität	 –	 beides	 kommt	 oft	 im	 direkten	
Zusammenhang	 mit	 der	 Situation	 im	 Grenzbereich	 zur	
Sprache.	Häufige	Stichworte	sind	dabei	Drogen,	Diebstäh‐
le,	 Prostitution	 und	 ein	 Unsicherheitsgefühl	 auf	 Asia‐
Märkten.	

 Der	 zweite	 positive	 Antwortblock	 betrifft	 die	 Ein‐
schätzung,	dass	die	Preise,	das	Einkaufen	und	die	Gastro‐
nomie	günstig	und	attraktiv	sind.		

Zahlreiche	kleinere	Antwortkategorien	schließen	sich	an,	
aus	denen	jedoch	aufgrund	der	geringeren	Zahl	der	Nen‐
nungen	 kein	 allgemeiner	 Trend	 abzuleiten	 ist.	 Mehrfach	
stehen	sich	positive	und	negative	Aussagen	gegenüber.	

Zur	Situationsbeurteilung	nennen	somit	die	Befragten	bei	
ungestützter	Abfrage	am	häufigsten	Aspekte,	bei	denen	es	
sich	 nicht	 um	 Einkaufen	 und	 Niedrigpreise	 dreht.	 Darin	
kommt	 offensichtlich	 bei	 einer	 Mehrheit	 der	 Wille	 zum	
Ausdruck,	das	Urteil	über	das	Nachbarland	nicht	auf	das	
klischeebehaftete	Shopping	im	Grenzgebiet	zu	reduzieren.		

Auch	 zeigen	 Detailauswertungen,	 dass	 überhaupt	 nur	
39,2%	 der	 Befragten	 ein	 negatives	 Statement	 abgeben.	
Dies	 bedeutet	 einerseits,	 dass	 diejenigen,	 die	 eine	 kriti‐
sche	Einstellung	haben,	gleich	mehrere	Kritikpunkte	vor‐
bringen	(im	Durchschnitt	2,3	Nennungen	pro	Person)	und	
dass	 aber	 andererseits	 über	 60%	 der	 Befragten	 keinen	
einzigen	 Kritikpunkt	 äußern.	 Die	Mehrheit	 der	 Bevölke‐
rung	 sieht	 damit	 Tschechien	 als	 einen	 normalen	 Nach‐
barn,	dem	ohne	Vorbehalte	zu	begegnen	 ist,	 selbst	wenn	

Antwortkategorie	
(803	positive	und	885	kritische	Einzelaussagen	von	987	Befragten)	

Prozentvon	1688	
(Mehrfach‐)Nennungen	

Gutes	nachbarschaftliches	Verhältnis,	positive	Entwicklung 28,8	

Tschechien	im	Vergleich	mit	anderen	Ländern	noch	rückständig 14,3	

Geringe	Attraktivität	des	Landes 10,3	

Infrastrukturmängel	und	niedriger	Lebensstandard 9,1	

Positive	Entwicklung	der	Grenzsituation 8,2	

Problematische	Situation	im	Umfeld	der	Grenze 7,4	

Angst	vor	Kriminalität,	Gefühl	mangelnder	Sicherheit 7,1	

Preise,	Einkaufen	günstig 5,1	

Einkauf	und	Gastronomie	attraktiv 3,3	

Schlechtes	Image	des	Landes 2,1	

Atmosphäre,		Attraktivität	des	Landes	positiv 1,0	

"Andere"	Mentalität	der	Menschen 0,9	

Kultur	und	Freizeit	positiv 0,6	

Preise	nicht	(mehr)	günstig 0,6	

Mentalität	der	Menschen	positiv 0,5	

Probleme	beim	Einkauf	und	in	der	Gastronomie 0,5	

Abbildung	12:	Ungestützte	Assoziationen	zu	Westböhmen	
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einzelne	Aspekte	unterschiedlich	zu	den	Gepflogenheiten	
im	eigenen	Land	ausfallen.		

5.2 Tschechien als Arbeitsplatz 

Die	Frage,	ob	man	es	sich	vorstellen	könne,	 im	Nachbar‐
land	 zu	arbeiten,	 ist	 ein	wichtiger	 Indikator	 für	die	Nor‐
malität	 des	 Verhältnisses	 zu	 Tschechien	 und	 dessen	
Image.		

 Von	 den	Menschen,	 die	 im	 Arbeitsleben	 stehen,	 kön‐
nen	 sich	 19,6%	 vorstellen,	 in	 Tschechien	 zu	 arbeiten.	
Entsprechend	möchten	über	vier	Fünftel	dies	nicht.	

 Diejenigen,	die	im	Nachbarland	arbeiten	würden,	nen‐
nen	 Unternehmen	 praktisch	 aller	 Branchen	 und	 Größen	
als	 interessante	 Arbeitgeber,	 etwa	 im	 kaufmännischen	
Bereich	 (28,7%	 der	 Nennungen),	 im	Handwerk	 (11,4%)	
oder	 im	Handel	 (8,4%).	 5,4%	 können	 sich	 vorstellen,	 in	
jedem	Beruf	in	Tschechien	zu	arbeiten.	

Als	Gründe	gegen	eine	Beschäftigung	kommen	insgesamt	
807	Nennungen	 zusammen,	 die	 in	 Abbildung	 13	 zusam‐
mengefasst	sind.	

 An	 erster	 Stelle	 der	Gründe	 gegen	 einen	Arbeitsplatz	
in	 Tschechien	 stehen	wirtschaftliche	Aspekte,	 nämlich	
die	 so	 empfundenen	 geringeren	 Verdienst‐	 und	 Karrie‐
remöglichkeiten,	 die	 schlechteren	 Arbeitsbedingungen	
und	Sozialleistungen	und	der	niedrigere	Lebensstandard.	
Hier	kommt	die	Wahrnehmung	eines	wirtschaftlichen	
Gefälles	zum	Ausdruck.		

 Die	 Sprachbarriere	 ist	 aus	 Sicht	 des	 deutschen	 Ar‐
beitsnehmers	ein	„objektiver“	Grund	–	zumal,	wenn	man	
bereits	 fortgeschrittenen	 Alters	 ist,	 in	 dem	 man	 eine	
fremde	 Sprache	 nicht	 mehr	 leicht	 erlernt.	 Zum	 zweiten	
sind	 bestehende	 feste	Arbeitsverhältnisse	 und	 Gründe	
einer	persönlichen	Bindung	für	Auslandstätigkeiten	all‐
gemein	 (nicht	 nur	 gegenüber	 Tschechien)	 relevant.	 Stu‐
dien	belegen	die	besondere	Heimatverbundenheit	der	im	
nordostbayerischen	Raum	wohnenden	Bevölkerung.	

 Eine	 Besonderheit	 stellen	 die	 Sicherheitsbedenken	
dar,	die	11%	der	Nennungen	ausmachen.	Solchen	Beden‐
ken	 muss	 man	 im	 westböhmischen	 Raum	 aktiv	 entge‐
genwirken.		

5.3 Tschechien als Wohnort 

Als	„möglicher	Wohnort“	wird	Tschechien	ähnlich	bewer‐
tet	wie	als	Arbeitsplatz:	

 17,2%	der	Befragten	können	sich	vorstellen,	in	Tsche‐
chien	zu	wohnen.	

Als	Gründe	gegen	einen	Wohnort	in	Tschechien	dominie‐
ren	die	Heimatverbundenheit	sowie	die	persönliche	Bin‐
dung	 (vgl.	 Abbildung	 14).	 Aufgrund	 der	 Heimatverbun‐
denheit	 der	 Nordostbayern	 sind	 somit	 die	 wichtigsten	
Gründe	gegen	einen	Wohnort	 in	Tschechien	nicht	 „chau‐
vinistisch“	bzw.	das	Nachbarland	abwertend	zu	interpre‐
tieren.	Vielmehr	kommt	hier	eine	geringe	Mobilität	 „wo‐
hin	auch	immer“	zum	Ausdruck.	

Abbildung	13:	Gründe	gegen	eine	Beschäftigung	in	Tschechien	

Abbildung14:	Gründe	gegen	einen	Wohnort	in	Tschechien	

Antwortkategorie	(807	Nennungen	von	694	Personen,		
die	sich	nicht	vorstellen	können,	in	Tschechien	zu	arbeiten)	

Prozent	von	807	
(Mehrfach‐)Nennungen	

Verdienstmöglichkeiten,	Karriere	 22,4	

Andere	Mentalität,	Sprachbarriere	 22,2	

Persönlich	gebunden	durch	Job	und	soziale	Kontakte	 14,7	

Unbehagen,	Sicherheitsbedenken,	gefällt	nicht	 11,0	

Alter	 9,8	

Schlechtere	Arbeitsbedingungen	und	Sozialleistungen	 5,1	

Unspezifische	Ablehnung	 4,9	

Heimatverbundenheit		 4,6	

Niedrigerer	Lebensstandard,	schlechtere	Infrastruktur	 4,5	

Antwortkategorie	(860	Nennungen	von	694	Personen,	die	sich	nicht	vorstellen	
können,	in	Tschechien	zu	wohnen)	

Prozentvon	860	
(Mehrfach‐)Nennungen	

Heimatverbundenheit	 20,2	
Familie	und	Freunde,	persönliche	Gebundenheit	 19,8	
Kulturelle	Unterschiede	und	Sprachprobleme	 17,8	

Unbehagen,	gefällt	nicht	 11,5	
Lebensstandard,	Infrastruktur,	Entwicklungsstand	 11,2	
Bedenken	hinsichtlich	Sicherheit	und	Kriminalität	 10,9	

Unspezifisch	(„will	einfach	nicht“)	 4,0	
Alter	 3,1	

Sonstiges	(Einzelnennungen)	 1,5	
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 Die	 bedeutendsten	 landesbezogenen	 Hinderungs‐
gründe	liegen	daher	in	den	weiteren	Kategorien,	nämlich	
in	 den	wahrgenommenen	kulturellen	Unterschieden,	
dem	 mangelnden	 Gefallen,	 dem	 empfundenen	 Un‐
wohlsein	im	Nachbarland	und	in	den	Bedenken	bezüglich	
niedrigen	Lebensstandards	und	fehlender	Sicherheit.		

5.4 Das Urteil zur Einkaufssituation 

Die	Einkaufssituation	wurde	anhand	von	elf	Einzelfragen	
mit	 einer	 Schulnotenskala	 von	 1	 (sehr	 gut)	 bis	 6	 (sehr	
schlecht)	bewertet.	Im	Querschnitt	der	Aspekte	fallen	da‐
bei	 die	 Durchschnittsurteile	 (Mittelwerte)	 eher	 kritisch	
aus,	 denn	 bereits	 Durchschnittsnoten	 unterhalb	 von	 2,0	
enthalten	 relevante	Kritikanteile.	 Noten	 von	 3,0	 und	 da‐
runter	 signalisieren	 deutlichen	 Verbesserungsbedarf	
(Abbildung	15).	

 Im	 Mittel	 erhalten	 nur	 die	 Öffnungszeiten	 und	 das	
Preisniveau	der	Waren	eine	 „gute“	Bewertung.	 In	diesen	
Aspekten	 und	 zusätzlich	 in	 der	 Parkplatzsituation	 wird	
die	Situation	„besser	als	in	Nordostbayern“	beurteilt.	

 Die	 Freundlichkeit	 des	 Personals,	 die	 deutschen	
Sprachkenntnisse	und	die	Parkplatzsituation	in	den	Städ‐
ten	 liegen	 im	Mittelfeld	 der	 Urteile,	 absolut	 gesehen	 be‐
reits	 auf	 einem	 aus	 Sicht	 der	 Befragten	 verbesserungs‐
würdigen	Niveau.	

 Das	größte	Defizit	 im	Vergleich	zu	Nordostbayern	be‐
steht	in	der	„anspruchsvollen	Geschäftsausstattung“.	Ähn‐
lich	sieht	es	bei	der	„Qualität	der	Waren“	aus.	

Als	 Beispiel	 für	 zwei	wichtige	 Einkaufsstandorte	 im	 Ziel	
3‐Gebiet	 auf	 tschechischer	 Seite	wurden	 die	 Städte	 Eger	
und	Pilsen	ausgewählt.		

 Die	 Durchschnittsnoten	 liegen	 mit	 Werten	 von	 2,7	
(Eger)	 und	2,6	 (Pilsen)	 auf	 einem	 „mittelprächtigen“	Ni‐
veau.	In	vergleichbaren	Untersuchungen	bekommen	Städ‐
te	in	Nordbayern	von	derselben	Zielgruppe	Noten	um	2,2.	

Die	 Beurteilung	 eines	 städtischen	 Standorts	 hängt	 auch	
vom	persönlichen	Referenzniveau	der	Zielgruppe	ab.	Die	
Heimatregion	der	Befragten	ist	überwiegend	ländlich	und	
strukturschwach,	es	fehlen	Großstädte.	Zudem	gibt	es	ei‐

nen	Gewöhnungseffekt	 gegenüber	 einer	 seit	 Jahrzehnten	
bekannten	Situation	 im	Nachbarland.	Daher	 fällt	 das	Ur‐
teil	 gegenüber	Westböhmen	 noch	 milder	 aus,	 als	 es	 bei	
einer	 Befragung	 in	 attraktiven,	 großstädtisch	 geprägten	
Gegenden	Deutschlands	ausfallen	würde.10	

5.5 Das Urteil zur Gastronomie 

Das	 Urteil	 zur	 Gastronomie	 fällt	 im	 Mittel	 etwas	 besser	
aus	als	das	zur	Einkaufssituation:	

 Die	 deutschen	 Sprachkenntnisse	 und	 die	 Freundlich‐
keit	 des	 Personals	 erfahren	 ein	 „noch	 gutes“	Urteil.	Man	
beachte	 bei	 letzterer	 den	 Vergleich	 mit	 Nordostbayern,	
der	sogar	leicht	zugunsten	Westböhmens	ausfällt.		

 Kritik	erfahren	‐	wenngleich	mit	Noten	von	2,7	und	2,8	
nicht	auf	einem	absolut	schlechten	Niveau	‐	die	qualitati‐
ven	 Aspekte	 „Ambiente“	 und	 „Qualität	 der	 angebotenen	
Speisen“.	Hier	wird	die	Situation	auch	schlechter	gesehen	
als	in	Nordostbayern.	

 Die	 Kritik	 an	 den	 englischen	 Sprachkenntnissen	
stammt	 überwiegend	 von	 jüngeren	 Besuchern,	 wie	 eine	
Detailanalyse	zeigt.	

																																																																		
10	 Einen	 Einblick	 gibt	 der	 Vergleich	mit	 Studienergebnissen	

der	 Vergangenheit:	Während	 die	 „hochfränkische“	 Bevöl‐
kerung	die	Stadt	Hof	insgesamt	mit	Noten	um	2,2	beurteilt,	
gaben	die	aus	Augsburg	und	München	stammenden,	nach	
Hof	versetzten	Mitarbeiter	einer	bayerischen	Behörde	 für	
die	Einkaufsmöglichkeiten	 in	der	Stadt	Hof	2008	eine	Ge‐
samtnote	von	3,1.	

Kriterium:	Schulnote	(1	–	6)	für…	 Note	
im	Vergleich	zu	Nordostbayern	

schlechter	 genauso	 besser	

Zahl	der	Geschäfte	 3,0	 44,3	%	 43,1	%	 12,6	%	

Anspruchsvolle	Geschäftsausstattung	 3,1	 53,4	%	 37,1	%	 9,5	%	

Qualität	der	angebotenen	Waren	 3,1	 47,6	%	 45,3	%	 7,1	%	

Preisniveau	der	Waren	 2,2	 8,3	%	 23,8	%	 67,9	%	

Freundlichkeit	des	Personals	 2,7	 23,4	%	 57,8	%	 18,8	%	

Fachkompetenz	des	Personals	 3,1	 42,4	%	 49,2	%	 8,4	%	

Öffnungszeiten	 2,1	 5,5	%	 36,4	%	 58,1	%	

Garantiebedingungen	und	Kulanz	 3,4	 44,9	%	 46,2	%	 9,0	%	

Parkplatzsituation	in	den	Städten	 2,7	 17,2	%	 58,5	%	 24,3	%	

Englische	Sprachkenntnisse	 3,5	 48,7	%	 38,1	%	 13,2	%	

Deutsche	Sprachkenntnisse	 2,5	 	 	 	

Abbildung	15:	Benotung	der	Einkaufssituation	
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5.6 Das Urteil zu Sehenswürdigkeiten, Freizeit‐
gestaltung und Infrastruktur 

Im	Untersuchungsbereich	„Freizeitmöglichkeiten	und	Inf‐
rastruktur“	 ergeben	 sich	 im	 Vergleich	 die	 schlechtesten	
Bewertungen.	Durchschnittsnoten	 von	 3,5	 und	darunter,	
wie	sie	hier	zustande	kommen	(vgl.	Abbildung	17),	stellen	
in	 Untersuchungen	 dieser	 Art	 eine	 Ausnahme	 dar	 und	
sollten	aus	Sicht	der	Beurteilten	ein	Alarmsignal	sein.		

 Die	 größte	 Kritik	 erfährt	 das	 Gefühl	 öffentlicher	 Si‐
cherheit.	Weitere	Analysen	(ohne	Abbildung)	zeigen,	dass	
dieses	 Problem	 auf	 alle	 anderen	 Aspekte	 ausstrahlt	 und	
deren	Bewertung	„nach	unten	zieht“.	

 Selbst	 für	 Wellness,	 Kur,	 Sehenswürdigkeiten,	 Natur	
und	 andere	 Aspekte,	 in	 denen	 Westböhmen	 objektive	
Stärken	hat,	werden	keine	guten	Noten	vergeben	–	 trotz	
der	 Tatsache,	 dass	 in	 diesen	Aspekten	 eine	 teils	 bessere	
Situation	 gesehen	 wird	 als	 in	 der	 Heimatregion	 der	 Be‐
fragten.	Hier	bleiben	bisher	Potenziale	ungenutzt.			

5.7 Ein zusammenfassendes Urteil 

Als	 Gesamtnote	 vergeben	 die	 Befragten	 für	 den	 west‐
böhmischen	Raum	eine	2,8.	Im	Vergleich	erhält	Nordost‐
bayern	 eine	 2,5.	 Der	 Unterschied	 ist	 statistisch	 signifi‐
kant,	aber	absolut	betrachtet	nicht	bedeutend	(Abb.	18).	

 Den	größten	Unterschied	gibt	es	bei	den	mittleren	No‐
ten.	Während	 für	Nordostbayern	am	häufigsten	die	Note	

„2“	 gegeben	 wird,	 dominiert	 für	 Westböhmen	 die	 Note	
„3“.	

 Eine	 weitere	 Analyse	 (ohne	 Abbildung)	 zeigt,	 dass	
auch	 beim	 Gesamturteil	 die	 „öffentliche	 Sicherheit“	 eine	
entscheidende	 Rolle	 spielt.	 So	 beurteilen	 Personen,	 die	
sich	sicher	fühlen,	Westböhmen	im	Durchschnitt	mit	einer	
2,4	und	damit	genauso	wie	Nordostbayern.	Wer	sich	hin‐
gegen	nicht	sicher	fühlt,	der	vergibt	im	Durchschnitt	eine	
2,9.	 Für	 eine	 Verbesserung	 der	 Einschätzung	 Westböh‐
mens	 muss	 daher	 zuvorderst	 daran	 angesetzt	 werden,	
das	Gefühl	öffentlicher	Sicherheit	zu	verbessern.	

 Bemerkenswert	ist,	dass	ausgerechnet	die	preisreagib‐
len	„Billigstkäufer“	für	Westböhmen	das	schlechteste	No‐
tenurteil	abgeben.	Dieser	Befund	lässt	es	fraglich	erschei‐
nen,	ob	die	strategische	Positionierung	Westböhmens	auf	
Billigkäufer	 sinnvoll	 und	 zukünftig	 tragbar	 ist.	 Die	 Bil‐
ligstkäufer	sind	heute	schon	die	größten	Kritiker	der	Re‐
gion;	 offensichtlich	 haben	 sie	 an	 wenig	 anderem	 als	 an	
niedrigen	 Preisen	 Interesse	 und	 finden	 diese	 Erwar‐
tungshaltung	 enttäuscht.	 Da	 sich	 diese	 Empfindung	 auf	
das	 deutsche	 Referenzgebiet	 in	 gleicher	 Weise	 bezieht	
(auch	hier	gibt	dieser	Personenkreis	das	schlechteste	Ur‐
teil	ab),	sagt	das	schlechte	Notenurteil	offensichtlich	mehr	
über	diese	Personengruppe	als	über	das	beurteilte	Gebiet	
aus.	In	anderen	Worten:	Wer	derart	niedrigpreisfixiert	ist,	
dem	wird	man	es	auch	mit	noch	so	großen	Bemühen	nicht	
recht	machen	können.	Das	Regionalmarketing	sollte	drin‐

Kriterium:	Schulnote	(1	–	6)	für…	 Note	
im	Vergleich	zu	Nordostbayern	

schlechter	 genauso	 besser	

Zahl	der	Gaststätten	und	Hotels	 2,6	 21,6	%	 59,7	%	 18,8	%	

Ambiente	in	Gaststätten	und	Hotels	 2,8	 34,3	%	 51,4	%	 14,3	%	

Qualität	der	angebotenen	Speisen	 2,7	 30,0	%	 57,6	%	 12,4	%	

Breite	des	Angebots	an	Speisen	 2,6	 26,3	%	 59,1	%	 14,6	%	

Preisniveau	in	den	Gaststätten	 1,9	 6,9	%	 23,3	%	 69,8	%	

Freundlichkeit	des	Personals	 2,4	 13,4	%	 64,2	%	 22,5	%	

Englische	Sprachkenntnisse	des	Personals	 3,2	 43,6	%	 43,8	%	 12,6	%	

Deutsche	Sprachkenntnisse	des	Personals	 2,4	 	 	 	

Abbildung	16:	Benotung	der	Gastronomie	

Kriterium:	Schulnote	(1	–	6)	für…	 Note	
im	Vergleich	zu	Nordostbayern	

schlechter	 genauso	 besser	

Sehenswürdigkeiten 2,4	 16,9	 58,6	 24,5	

Ambiente	und	Atmosphäre	in	Städten 2,8	 36,7	 47,0	 16,4	

Natur,	Berge,	Seen,	Wandermöglichkeiten 2,5	 17,1	 63,6	 19,4	

Straßenverhältnisse 3,5	 57,4	 26,3	 16,2	

Gefühl	öffentlicher	Sicherheit 3,7	 66,9	 25,7	 7,3	

Freundlichkeit	der	Menschen 2,6	 19,3	 65,0	 15,6	

Kulturelle	Angebote 2,6	 18,5	 66,7	 14,8	

Angebote	für	sportliche	Aktivitäten 2,7	 21,4	 62,4	 16,2	

Angebote	für	Gesundheit,	Kur,	Wellness 2,4	 12,3	 52,6	 35,1	

Abbildung	17:	Benotung	von	Freizeitmöglichkeiten	und	Infrastruktur	in	Westböhmen	
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gend	 an	 anderen	 Positionierungskriterien	 ansetzen	 und	
sich	in	Richtung	eines	Trading‐up	weiterentwickeln.	

Zusammenfassend	kann	festgestellt	werden,	dass	sich	die	
Befragten	 bei	 der	 Bewertung	 der	 Regionen	 bemüht	 ha‐
ben,	 ein	 ausgewogenes	Urteil	 abzugeben.	Es	 ist	 bekannt,	
dass	 auch	 Nordostbayern	 hinsichtlich	 der	 Einkaufsmög‐
lichkeiten,	der	Infrastruktur	etc.	keine	Spitzenstellung	im	
Vergleich	zu	anderen	deutschen	Regionen	einnimmt.	Eine	
Gesamtnote	von	2,5	erscheint	als	realistisches	Urteil,	wo‐
bei	 die	 erwähnte	 Heimatverbundenheit	 noch	 einen	 Bei‐
trag	 geleistet	 haben	mag,	 die	Wertung	 nicht	 zu	 schlecht	
ausfallen	zu	lassen.		

Wenngleich	Westböhmen	insgesamt	etwas	schlechter	be‐
notet	wird,	so	fällt	der	letztendlich	resultierende	Abstand	
nicht	besonders	groß	aus.	Trotz	gelegentlicher	Vorurteile	
und	Berichte	 über	Negativerlebnisse	 (vgl.	 Kap.	 7.2)	wol‐
len	 die	 Befragten	 auch	 das	 Nachbarland	 nicht	 pauschal	
abwerten.	 Dass	 es	 de	 facto	 objektive	 Unterschiede	 gibt,	
wie	z.	B.	in	der	Infrastruktur,	findet	in	den	Gesamturteilen	
seinen	 Niederschlag.	 Dass	 solche	 Unterschiede	 von	 den	
Befragten	nicht	stärker	gewichtet	werden	als	 im	Umfang	
von	0,3	Punkten	auf	der	Notenskala,	 ist	 ein	Beleg	 für	ei‐
nen	wohlwollenden	Blick	auf	das	Nachbarland.		
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6 Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge 

6.1 Positive Erfahrungen 

Neben	der	affektiven	Einschätzung	der	Bevölkerung	müs‐
sen	 zur	 Beurteilung	 des	 nachbarschaftlichen	 Verhältnis‐
ses	auch	die	realen	Erfahrungen	bei	Besuchen	betrachtet	
werden.	Die	ungestützte	Abfrage	von	positiven	und	nega‐
tiven	Erfahrungen	(„Critical	Incidents“)	ermöglicht	es,	ge‐
fundene	 Stärken	 zu	betonen	und	 auszubauen.	 Ermittelte	
Schwächen	 liefern	Ansatzpunkte	 für	Verbesserungsmaß‐
nahmen.	

 Bei	 den	 positiven	 Erfahrungen	 stehen	 die	 günstigen	
Preise,	 die	 Einsparungsmöglichkeiten	 und	 gemachte	
„Schnäppchen“	aller	Art	an	erster	Stelle.	 Sie	machen	 ins‐
gesamt	28%	der	abgegebenen	Nennungen	aus.	

 An	 zweiter	 Stelle	 stehen	 positive	 Erlebnisse	 mit	 den	
Menschen	in	Tschechien,	denen	eine	hohe	Freundlichkeit,	
Hilfsbereitschaft	und	Gastfreundlichkeit	attestiert	wird.		

 Auch	qualitative	Aspekte	wie	die	Atmosphäre	in	Stadt	
und	 Land	 sowie	 die	Qualität	 von	Produkten	 und	Dienst‐
leistungen	finden	sich	unter	den	positiven	Erfahrungen.		

 Unterbelichtet	 erscheint	 der	Aspekt	 „Kultur“,	 auf	 den	
nur	 3,3%	 der	 positiven	 Nennungen	 entfallen.	 Dies	 kann	
kaum	 Ausdruck	 eines	 generellen	Mangels	 an	 Angeboten	
sein,	denn	der	Personenkreis,	der	kulturelle	Angebote	 in	
Anspruch	 nimmt,	 äußert	 sich	 hierzu	 auch	 überwiegend	
positiv.	Stattdessen	ist	es	so,	dass	die	Mehrzahl	der	Besu‐
cher	gar	keine	kulturellen	Interessen	verfolgt	und	folglich	
hierzu	auch	nichts	Positives	zu	berichten	weiß	(vgl.	Kap.	
8).	 Hier	 offenbart	 sich	 ein	 wiederkehrendes	 Phänomen	
der	Angebotspolitik,	das	für	produzierende	Unternehmen	
nicht	 anders	 ausfällt	 als	 im	 Marketing	 für	 eine	 Region:	
Was	an	Vermarktungsargumenten	im	Vordergrund	steht,	
das	 zieht	 auch	 eine	 bestimmte	 Nachfrage	 nach	 sich.	Wo	
Niedrigpreise	 oder	 gar	 Halbweltangebote	 die	 Angebots‐
seite	dominieren,	werden	auch	Kunden	angelockt,	die	sich	
vorrangig	 für	 solche	 Angebote	 interessieren.	 Will	 man	
demgegenüber	einen	Qualitätstourismus	fördern	und	ins‐
gesamt	ein	Trading‐up	mit	Zielrichtung	eines	anspruchs‐
volleren	und	kaufkräftigeren	Publikums	vollziehen,	dann	
müssen	 hochwertigere	 Angebote	 im	 Beherbergungsge‐

werbe,	 in	 Tourismus,	 Gastronomie,	 Kultur	 und	 Freizeit‐
angeboten	 aller	Art	 kommuniziert	werden.	 Eine	 gewisse	
Zurückhaltung	 bei	 der	 Ausweisung	 und	Ausweitung	 von	
Gewerbebetrieben	mit	Asia‐Produkten,	Duty‐free	etc.	und	
eine	 restriktivere	 Politik	 bezüglich	 Halbweltangeboten	
könnte	 vor	diesem	Hintergrund	angezeigt	 sein,	 denn	die	
anspruchsvollen	 Zielgruppen	 verhalten	 sich	 wie	 das	
sprichwörtliche	„scheue	Reh“,	das	bei	aversiven	Erlebnis‐
sen	die	Flucht	ergreift	und	solche	Orte	zukünftig	meidet.	

 Die	„positiven	Erlebnisse“	im	Bereich	der	Prostitution	
finden	gleichfalls	Erwähnung.	In	Anbetracht	des	Umfangs	
dieses	Gewerbes	 im	Grenzgebiet	wird	man	davon	ausge‐
hen	 können,	 dass	 die	 wenigen	 Nennungen	 die	 faktische	
Nutzung	 solcher	 Dienstleistungen	 nicht	 vollumfänglich	
wiedergeben.	

Insgesamt	 zeigt	 die	 Zahl	 und	 die	 Vielfalt	 der	 positiven	

Äußerungen,	 dass	 der	 westböhmische	 Grenzraum	 mehr	
zu	 bieten	 hat,	 als	 die	 Stereotype	 „Niedrigpreise“	 und	
„Massagesalon“	transportieren.	Es	wäre	zu	empfehlen,	im	
Tourismus	für	die	Region	verstärkt	reale	Testimonials	zu	

Antwortkategorie	(733	Nennungen	von	987	Auskunftspersonen,		
davon	954,	die	bereits	einmal	in	Tschechien	waren)	

Prozentvon	733	
(Mehrfach‐)Nennungen	

Günstige	Preise	in	Handel	und	Gastronomie,		Einsparungen	 28,0	

Mentalität,	Verhalten,	Freundlichkeit	der	Tschechen	 23,3	

Positive	Atmosphäre	in	Stadt	und	Land,	Wohlfühlaspekt	 15,4	

Gute	Qualität	von	Dienstleistungen	 7,4	

Gute	Qualität	in	der	Gastronomie	 7,4	

Nachtleben	und	Casino	positiv	 6,3	

Gute	Einkaufsbedingungen	 3,4	

Gutes	kulturelles	Angebot	 3,3	

Prostitution	 0,7	

Sonstiges	 4,9	

Abbildung	19:	Persönliche	positive	Erfahrungen	bei	Besuchen	in	Tschechien	
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zeigen,	die	in	glaubwürdiger	Weise	anspruchsvolle	Ange‐
bote	und	Dienstleistungen	und	die	dabei	erlebten	positi‐
ven	Erfahrungen	wiedergeben.	

6.2 Negative Erfahrungen 

318	Personen	äußern	spontan,	sie	hätten	noch	keine	ne‐
gativen	Erfahrungen	gemacht	–	das	sind	exakt	ein	Drittel	
der	 954	 Personen,	 die	 bereits	 einmal	 in	 Tschechien	wa‐
ren.	Wenn	man	 im	 Gegenzug	 feststellt,	 dass	 damit	 min‐
destens	zwei	Drittel	der	Personen	schon	mindestens	ein‐
mal	schlechte	Erfahrungen	gemacht	haben	–	was	auf	den	
ersten	Blick	als	 viel	 erscheint	–	dann	sollte	man	berück‐
sichtigen,	dass	hier	über	eine	mittlere	Besuchshäufigkeit	

von	 nicht	 weniger	 als	 92	 Besuchen	 (s.o.,	 2.1)	 berichtet	
wird.	Dass	man	 sich	bei	 so	 vielen	Besuchen	 irgendwann	
über	 die	 Gastronomie	 oder	 unfreundliche	 Mitbürger	 är‐
gert,	 ist	 nicht	 außergewöhnlich	 und	 kein	 landesspezifi‐
sches	Phänomen.	Die	Analyse	der	Kritikgründe	sollte	da‐
her	 vorrangig	 an	 offensichtlichen	 Länderspezifika	 anset‐
ansetzen.	

 Unter	 den	 Negativerlebnissen	 stechen	 vor	 allem	 die	
Kriminalität	 und	 das	 Gefühl	 mangelnder	 Sicherheit	 her‐
aus,	 denn	 dieser	 Aspekt	 steht	 nicht	 nur	 mit	 27,4%	 der	
Nennungen	 auf	 Rang	 1	 der	 Äußerungen,	 sondern	 er	 un‐
terscheidet	 sich	 auch	 fundamental	 von	 den	 Äußerungen	
zu	anderen	Urlaubsländern.	

 In	118	Nennungen	wird	Willkür	des	polizeilichen	Ver‐
haltens	moniert.	 Das	 ist	 kein	Massenphänomen	 (die	 Be‐
fragten	 berichten	 in	 Summe	 über	 ca.	 90.000	 Besuche),	

aber	 derartige	 Berichte	 sind	 geeignet,	 potenzielle	 Besu‐
cher	abzuschrecken.		

Negativerlebnisse	werden	 von	Mund	 zu	Mund	weiterge‐
geben	 und	 wirken	 imageschädigend.	 Sie	 tendieren	 zu	
langdauernder	 Wirkung,	 selbst	 wenn	 das	 zugrundelie‐
gende	 Problem	 behoben	 wurde.	Wenn	 zum	 Beispiel	 ein	
einziger	Besucher	im	Bekanntenkreis	über	einen	Krimina‐
litätsfall	 auf	 einem	 Asia‐Markt	 erzählt,	 kann	 dies	 eine	
größere	Zahl	von	potenziellen	Besuchern	abschrecken.		

Auch	wird	damit	eine	Prädisposition	„mangelnder	öffent‐
licher	 Sicherheit“	 hervorgerufen.	 So	 entsteht	 eine	 „self‐
fulfilling	prophecy“:	Vielfach	genügt	es	 schon,	 jemandem	
zu	sagen,	dass	man	sich	nicht	sicher	fühlen	kann,	worauf	
sich	diese	Person	tatsächlich	unsicher	fühlt.	Das	individu‐
elle	 Befinden	 ist	 von	 subjektiven	 Wahrnehmungen	 und	
nicht	von	objektiven	Gegebenheiten	abhängig.		

Die	Zuständigen	auf	allen	Ebenen	sind	somit	gut	beraten,	
die	 geschilderten	 Negativerlebnisse	 sorgfältig	 zu	 analy‐
sieren	 und,	wo	 immer	 dies	 nötig	 und	möglich	 erscheint,	
gegenzusteuern.	 Gegenmaßnahmen	 sollten	 dabei	 nicht	
auf	rein	kommunikative	Formen	beschränkt	bleiben,	wie	
auch	die	folgenden	Verbesserungsvorschläge	zeigen.		

6.3 Verbesserungsvorschläge 

Potenziell	wertvolle	Hinweise	 für	Ansatzpunkte	 zur	Ver‐
besserung	des	 Images	Tschechiens	 liefern	die	ungestütz‐
ten	Vorschläge,	wie	die	Häufigkeit	grenzüberschreitender	
Besuche	gesteigert	werden	kann.	

 Die	deutschen	Besucher	wünschen	sich	an	erster	Stelle	
Maßnahmen	zur	Erhöhung	der	öffentlichen	Sicherheit.	

 Werbemaßnahmen	 in	 allen	 Medien	 werden	 empfoh‐
len,	insbesondere	in	den	Printmedien.	

Antwortkategorie	(625	Nennungen	von	987	Auskunftspersonen,		
davon	954,	die	bereits	einmal	in	Tschechien	waren)	

Prozentvon	625	
(Mehrfach‐)Nennungen	

Kriminalität,	Betrug,	Drogen,	mangelnde	Sicherheit 27,4	

Schlechter	Service,	schlechte	Dienstleistung,	Unfreundlichkeit 23,7	

Unfreundliches	und	willkürliches	Polizeiverhalten,	hohe	Strafen 18,1	

Verhalten	in	der	Öffentlichkeit,	Belästigung,	Mentalität 13,1	

Schlechte	Qualität	der	angebotenen	Waren 7,7	

Schlechte	Zahlungsbedingungen,	Fehlende	Kulanz 3,7	

Schlechte	Straßenverhältnisse,	schlechte	Ausschilderung 3,4	

Unsympathische	Situation	vor	Ort,	Armut 3,0	

Abbildung	20:	Persönliche	negative	Erfahrungen	bei	Besuchen	in	Tschechien	
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 Vorschläge	 zur	 Verbesserung	 der	 Infrastruktur	 und	
des	 öffentlichen	 Personennahverkehrs	 machen	 zusam‐
men	über	20%	der	Nennungen	aus.	

 Mehrere	 Vorschläge	 gehen	 in	 Richtung	 auf	 ein	 Tra‐
ding‐up,	 so	 etwa	die	 Forderung	 nach	 einer	 verbesserten	
Qualitäts‐	 und	 Serviceorientierung,	 nach	 einem	 Ausbau	
des	 Kulturangebots	 und	 nach	 mehr	 Qualität	 in	 der	 Ein‐
kaufssituation.		

 Für	 die	 thematisierten	 Kooperationen	 mit	 Städten,	
Schulen	und	im	Fremdenverkehr	gibt	es	bereits	eine	Viel‐
zahl	 von	 positiven	 Anwendungsbeispielen,	 so	 dass	 dies‐
bezügliche	Vorschläge	von	Seiten	der	deutschen	Besucher	
in	 erster	 Linie	 ein	 Informationsdefizit	 zum	 Ausdruck	
bringen.	Hier	zeigt	sich	zugleich	die	Notwendigkeit	einer	

kontinuierlichen	 Bewerbung	 bestehender	 Aktivitäten.	
Nicht	zuletzt	obliegt	es	auch	dem	Verantwortungsbereich	
der	Medien,	in	der	öffentlichen	Berichterstattung	die	posi‐
tiven	 Beispiele	 für	 grenzüberschreitende	 Zusammenar‐
beit	verstärkt	in	den	Vordergrund	zu	rücken	bzw.	gegen‐
über	 der	 ständigen	 Wiederholung	 von	 bekannten	
Problembereichen	überzugewichten.	

Die	 Vorschläge	 der	 Befragten	 können	 so	 zusammenge‐
fasst	werden,	dass	der	Trend	hin	zu	Qualität	und	Niveau	
im	öffentlichen	Raum	und	im	Konsum	gehen	sollte.	„Nied‐
rigpreise“	werden	nur	in	wenigen	Fällen	als	Lösungsvor‐
schlag	 genannt.	 Die	 Zukunft	 Westböhmens	 sollte	 daher	
keinesfalls	in	Billigpreisen	und	im	Schnäppchentourismus	
gesucht	 werden,	 sondern	 in	 anspruchsvollen	 Angeboten	
in	Handel,	Gastronomie	und	Dienstleistung.	

	

	  

Antwortkategorie	(1388	Nennungen	von	987	Auskunftspersonen)	
Prozent	von	1388	

(Mehrfach‐)Nennungen	

Gesetze,	Vorschriften,	Kontrolle;	
Kriminalität,	Drogen	und	Prostitution	bekämpfen;	Polizeipräsenz

25,4	

Werbemaßnahmen	und	Imagearbeit	intensivieren 23,8	

Infrastruktur	verbessern,		Natur	schützen 13,1	

Grenzüberschreitende	öffentliche	Verkehrsmittel	verbessern 7,1	

Qualitäts‐	und	Serviceorientierung	bei	Produkten	und	Dienstleistungen 5,5	

Kooperationen	mit	Städten,	Schulen,	im	Fremdenverkehr 5,3	

Niedrigpreise 4,3	

Freizeit‐	und	Sportangebote	ausbauen 4,0	

Beschilderung	verbessern,	Mehrsprachigkeit 3,7	

Kulturangebot	ausbauen 3,2	

Einkaufssituation	verbessern,	mehr	auf	Qualität	setzen 2,4	

Freundlicheres	Verhalten 2,2	

Abbildung	21:	Vorschläge	zur	Intensivierung	des	grenzüberschreitenden	Besucherverkehrs	nach	Tschechien	
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7 Die wichtigsten Besuchergruppen

7.1 Die Bestimmung von Besuchertypen und Seg‐
mentgrößen 

Anhand	der	 in	Kap.	 2.5	 ermittelten	Hauptbesuchsmotive	
wurden	die	Befragten	mittels	 Clusteranalyse	 in	Gruppen	
mit	 ähnlicher	 Motivstruktur	 eingeteilt.	 Aufgrund	 dieser	
psychographischen	Marktsegmentierung	 lassen	 sich	 fünf	
Besuchertypen	 unterscheiden,	 die	 jeweils	 einen	 unter‐
schiedlichen	 Anteil	 an	 der	 Gesamtzielgruppe	 der	 Besu‐
cher	haben:		

 Die	 größte	 Gruppe	 stellen	 mit	 39%	 die	 „Desinteres‐
sierten“,	die	allen	vier	Benefit‐Faktoren	gegenüber	gleich‐
gültig	sind.	Offensichtlich	gibt	es	in	der	Bevölkerung	eine	
Personengruppe,	 die	 generell	 wenig	 von	 Besuchen	 im	
Nachbarland	 hält	 und	 sich	 auch	 durch	 die	 bestehenden	
Angebote	von	dieser	Haltung	nicht	abbringen	lässt.	

 Bei	den	vier	anderen	Typen	gibt	es	ein	klares	Hauptin‐
teresse,	das	sich	zugleich	eindeutig	auf	einen	der	vier	Be‐
nefit‐Faktoren	konzentriert.	Dennoch	beschränkt	sich	das	
jeweilige	 Profil	 nicht	 auf	 einen	 Faktor.	 So	 sind	 z.	 B.	 die	
Sportinteressierten	auch	etwas	an	Einkaufen	sowie	an	Ur‐
laub	und	Kultur	interessiert	etc..	

Im	 zweiten	 Segmentierungsschritt	 lassen	 sich	 die	 Besu‐
chergruppen	 anhand	 verfügbarer	 Informationen	 weiter	
beschreiben.	Zunächst	kann	man	diejenigen	Aspekte	iden‐
tifizieren,	 in	 denen	 sich	die	 fünf	Typen	nicht	 unterschei‐
den.	 Solche	 Aspekte	 sind	 für	 das	 Regionalmarketing	 be‐
deutsam,	 denn	 hier	 bedarf	 es	 keiner	 zielgruppen‐spe‐
zifisch	 differenzierten	Maßnahmen,	 da	mit	 Verbesserun‐
gen	gleichzeitig	sämtliche	Zielgruppen	erreicht	werden.	

Wichtige	 Ansatzpunkte	 für	 Verbesserungsmaßnah‐
men:	

Abbildung	 23:	 Clusterübergreifend	 einheitlich	 beurteilte	
Aspekte	

 Die	 „Zahl	 der	 Geschäfte“	 wird	 mäßig	 bewertet,	 ob‐
wohl	der	Bestand	an	großflächigen	Handelsbetrieben	mit	
Schwerpunkt	 Fast	 Moving	 Consumer	 Goods	 in	 ganz	
Tschechien	stark	gesteigert	wurde	und	nach	allen	gängi‐
gen	 Kriterien	 (Fläche	 pro	 Wohnbevölkerung	 etc.)	 einen	
beachtlichen	Stand	erreicht	hat.11	Die	Erklärung	 liegt	da‐
rin,	dass	 sich	die	neuangesiedelten	Handelsbetriebe	vor‐
wiegend	 in	 Industriegebieten	 und	 Stadtrandlagen	 befin‐
den	und	damit	nicht	im	„Umfeld	des	Kirchturms“,	wo	der	
typische	Auslandstourist	 nach	Geschäften	 sucht.	Abgese‐
hen	von	Karlsbad	und	Marienbad	findet	sich	in	den	histo‐
rischen	Stadtzentren	kaum	anspruchsvoller	Handel.	Statt‐
dessen	 sind	 zentrale	 Innenstadtquartiere,	 wie	 die	 1a‐

																																																																		
11	 Vgl.	die	umfangreichen	Darlegungen	bei	Cimler,	2012.	
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Abbildung	22:	Fünf	Besuchergruppen	und	ihr	Anteil	an	der	Gesamtzielgruppe	
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Lagen	von	Eger	und	Pilsen,	von	mittelmäßiger	Gastrono‐
mie	in	historischer,	teils	bereits	gut	restaurierter	Bausub‐
stanz	 charakterisiert.	 Was	 man	 nicht	 findet,	 sind	 hoch‐
wertige	Einzelhandelsgeschäfte	(Schmuck,	Uhren,	Beklei‐
dung,	Geschenke	etc.).	Die	Ansiedlung	von	Einzelhandel	in	
den	Innenstädten	sollte	bevorzugt	gefördert	werden.	

 Aufwertung	 der	 Innenstadtquartiere:	 Neben	 der	
Parkplatzsituation	 und	 Ausschilderung	 ist	 es	 vor	 allem	
die	Qualität	des	Handels,	der	angebotenen	Waren	und	der	
Präsentation,	die	verbessert	werden	muss.	Welche	Poten‐
ziale	 im	innerstädtischen	Besucherverkehr	 liegen,	wurde	
bisher	nicht	 erkannt.	Museen	und	Gastronomie	 sind	gut,	
reichen	jedoch	nicht	aus.	Der	Vergleich	der	Partnerstädte	
Regensburg	und	Pilsen	zeigt	anschaulich,	wie	mittels	der	
Gestaltung	des	öffentlichen	Raums	und	der	Geschäftsaus‐
stattung	 und	 Warenpräsentation	 Besucherströme	 ange‐
lockt	werden	 und	 Kaufkraft	 abgeschöpft	 wird.	 Nicht	 zu‐
letzt	 führt	 die	 Belebung	 der	 Innenstadtquartiere	 mit	
Flaneuren	und	Shoppern	zu	einem	steigenden	Gefühl	der	
öffentlichen	Sicherheit	und	bekämpft	damit	einen	zent‐
ralen	Schwachpunkt	aus	Besuchersicht.	

Zusammenfassend	sollte	in	einer	konzentrierten	Anstren‐
gung	 von	 Stadtplanung,	 Stadtmarketing,	 Handel	 und	 be‐
gleitender	 Wissenschaft	 an	 der	 Aufwertung	 der	 Innen‐
städte	 gearbeitet	 werden.	 Diese	 nur	 als	 Standorte	 für	
Behörden,	 Dienstleister	 und	 mediokren	 Handel	 zu	 defi‐
nieren,	 würde	 die	 weitere	 Imagepolitik	 maßgeblich	 be‐
hindern.	 Da	 sicher	 nicht	 alle	 notwendigen	 Investitionen	
aus	 eigenen	 Kräften	 finanziert	 werden	 können,	 könnte	
gleichzeitig	 eine	 Offensive	 zur	 Anwerbung	 international	
renommierter	Handelsunternehmen	und	leistungsfähiger	
Einzelunternehmer	initiiert	werden	(nicht	jedoch	von	Fi‐
lialisten	von	Drogerieartikeln,	Billigbekleidung	etc.).		

7.2 Die Sportbegeisterten 

Die	 Gruppe	 der	 Sportbegeisterten	 macht	 etwa	 10%	 der	
Besucher	 aus.	 Ihr	Hauptinteresse	 liegt	 in	 der	 Teilnahme	
an	 Sportveranstaltungen,	 aber	 auch	 an	 eigener	 sportli‐
cher	 Betätigung.	 Familientreffen	 und	 Dienstreisen	 gehö‐
ren	nicht	zu	ihren	Besuchsmotiven.		

Männer	 stellen	 70%	 dieser	 Besuchergruppe.	 Die	 Be‐
suchshäufigkeit	 liegt	 leicht	 unter	 dem	Durchschnitt	 aller	
anderen	Besucher.	Jedoch	können	sich	die	Sportbegeister‐
ten	 vorstellen,	 zukünftig	 noch	 etwas	 öfter	 ins	 Nachbar‐
land	zu	fahren,	vor	allem	dann,	wenn	es	um	ihre	eigenen	
Interessenschwerpunkte	geht.	Sportveranstaltungen	wer‐
den	von	dieser	Gruppe	für	äußerst	wichtig	gehalten;	hier	
besteht	 ein	 wesentlicher	 Ansatzpunkt	 zur	 Besuchsstei‐

gerung.	 Schon	 jetzt	 werden	 die	 Sportveranstaltungen	 in	
Westböhmen	von	dieser	Gruppe	als	überdurchschnittlich	
gut	beurteilt.	Das	 lässt	auf	eine	Bereitschaft	 zur	Wieder‐
kehr	 schließen,	 wenn	 attraktive	 Sportevents	 angeboten	
und	zielgruppenspezifisch	beworben	werden.	

Die	Sportbegeisterten	sind	eine	unvoreingenommene	und	
vielseitig	 interessierte	 Gruppe.	 An	 Urlaubs‐	 und	 Kultur‐
reisen	 haben	 sie	 ein	 leicht	 gehobenes	 Interesse,	 ebenso	
am	 Einkaufen	 und	 Tanken.	 Zu	 den	 „Sparfüchsen“	 und	
„Schnäppchenjägern“	 gehören	 sie	 nicht,	 ihre	 generelle	
Ausgabebereitschaft	 ist	 leicht	 überdurchschnittlich.	 Das	
Preisniveau	in	Tschechien	beurteilen	sie	als	gut.	Dennoch	
sind	ihre	tatsächlichen	Ausgaben	in	der	Gastronomie	und	
auch	im	Einkaufssektor	Westböhmens	unterdurchschnitt‐
lich:	Offensichtlich	finden	sie	im	aktuellen	Angebot	nichts,	
was	höhere	Ausgaben	rechtfertigen	würde,	denn	das	Wa‐
renangebot	 und	 die	 Gastronomie	 halten	 sie	 für	 durch‐
schnittlich.	Würde	man	Ihnen	spezifische	Angebote	unter‐
breiten	(dabei	 ist	vor	allem	an	Sportartikel	und	ähnliche	
Waren	 im	 Umfeld	 der	 Sportstätten	 und	 Events	 zu	 den‐
ken),	dann	wäre	ihre	grundsätzliche	Ausgabebereitschaft	
besser	 auszuschöpfen.	 Verkaufsstätten	 in	 Form	 großer	
Fachmärkte	 in	 Industriegebieten	 treffen	 den	 Bedarf	 und	
das	Interesse	ausländischer	(Sport‐)Touristen	nicht.	Teil‐
nehmer	an	Sportevents	kaufen	Sportartikel	eher	 im	Um‐
feld	 des	 Events,	 denn	 die	 Anreise	 zu	 einem	 Sportevent	
wird	regelmäßig	so	geplant,	dass	man	rechtzeitig	am	Ver‐
anstaltungsort	ankommt.	Es	ist	unrealistisch,	dass	Event‐
besucher	 bei	 einer	 weiten	 Anfahrt	 noch	 einplanen,	 vor	
dem	Event	 das	 Industriegebiet	 einer	 größeren	 Stadt	 an‐
zusteuern,	 um	 sich	 dort	mit	Waren	 einzudecken.	 Leider	
ist	der	anspruchsvolle	Facheinzelhandel	im	Sportsektor	in	
den	kleineren	Gemeinden	Westböhmens	und	im	direkten	
Umfeld	 von	 Sportstätten	 (Skianlagen,	 etc.)	 unterentwi‐
ckelt.	Ein	Trading‐up	der	Handelslandschaft	könnte	damit	
beginnen,	zunächst	an	den	stark	frequentierten	Sportstät‐
ten	 entsprechende	 Angebote	 zu	 schaffen.	 Zu	 einem	 Ski‐
sportzentrum	 gehört	 auch	 die	 entsprechende	Dienstleis‐
tung	 (Skiservice,	 Verleih	 etc.)	 und	 ein	 sporttypisches	
Warenangebot.	 Auch	 die	 Gastronomie	 kann	 mit	 Bezug‐
nahme	auf	den	Sport	(„Skihotel“,	 „Langlaufbar“	usw.)	die	
Sportaffinen	 anziehen.	 Letztere	 sind	 als	 Zielgruppe	 auch	
dadurch	 interessant,	 als	 sich	 unter	 ihnen	 viele	 jüngere	
Personen	 finden,	 denen	 historische	 Überlegungen	 zum	
Verhältnis	 zum	 Nachbarland	 fremd	 sind.	 Auch	 dass	 es	
sich	nicht	um	die	Billigstkäufer	handelt,	die	zielsicher	den	
nächstgelegen	Asia‐Markt	ansteuern,	ist	vorteilhaft,	wenn	
man	das	Image	der	Region	nachhaltig	nach	vorne	bringen	
will.	 Sich	 als	 „Sportregion“	 zu	 definieren	 und	 hier	 einen	
mittelfristigen	Wandel	der	Positionierung	„weg	von	Billig	
und	Rotlicht“	einzuleiten,	erscheint	als	attraktive	strategi‐
sche	Option.	Es	sollte	daher	in	jedem	Fall	über	zusätzliche	
Events	und	weitere	Waren‐	und	Dienstleistungsangebote	
in	 diese	 Richtung	 nachgedacht	 werden.	 Auch	 in	 der	 Be‐
werbung	der	Region	sollten	diese	Aspekte	hervorgehoben	
werden.	 Dabei	 bietet	 die	 vielfältige	Natur	Westböhmens	
hervorragende	Möglichkeiten,	für	alle	Altersgruppen	inte‐
ressante	 Angebote	 zu	 entwickeln.	 Natürlich	 sollen	
Sportevents	und	Freizeitmöglichkeiten	nicht	nur	für	aus‐
ländische	 Besucher	 angeboten	werden,	 sondern	 sie	 sind	
auch	gut	geeignet,	die	dünn	besiedelte	Grenzregion	mehr	
ins	 Bewusstsein	 der	 tschechischen	 Einwohner	 aus	 dem	
Kernland	zu	bringen.		
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7.3 Die Urlaubs‐ und Kulturaffinen 

Diese	Gruppe	macht	etwa	20%	der	Besucher	aus.	Ihr	Inte‐
resse	liegt	in	den	Bereichen	Urlaub,	Kurzurlaub,	Besichti‐
gungen,	 Kultur,	 Konzerte	 und	 Aufführungen.	 All	 das	 ist	
ihnen	 deutlich	wichtiger	 als	 den	 anderen	Besuchergrup‐
pen.	In	der	Priorität	dahinter	–	aber	immer	noch	über	der	
aller	 anderen	Besuchertypen	 –	 liegt	 ihr	 Interesse	 an	Ge‐
sundheits‐	 und	 Wellnessangeboten.	 Demgegenüber	 sind	
Familienbesuche,	 Arbeitsaufenthalte	 und	 Sportevents	 in	
Tschechien	für	sie	quasi	ohne	Bedeutung.	Frauen	machen	
58%	dieser	Besuchergruppe	aus.	Es	handelt	 sich	um	die	
Gruppe	mit	 dem	 signifikant	 höchsten	 Durchschnittsalter	
(54	 Jahre)	und	diejenige,	die	den	weitesten	Anfahrtsweg	
in	Kauf	nimmt.	

Ihre	durchschnittliche	Besuchshäufigkeit	ist	die	geringste	
aller	Gruppen,	sie	 ist	gerade	einmal	halb	so	hoch	wie	die	
der	Einkäufer	(66	gegenüber	133).	Somit	wird	erkennbar,	
dass	 dieser	 Personenkreis	 tatsächlich	 nur	 für	 relevante	
Kultur‐	 und	 Besichtigungszwecke	 nach	 Westböhmen	
fährt,	 jedoch	nicht	 zum	Einkaufen.	Obwohl	diese	Gruppe	
die	 höchste	 allgemeine	 Ausgabebereitschaft	 hat,	 gibt	 sie	
von	allen	Besuchern	am	wenigsten	für	das	Einkaufen	und	
Tanken	aus.	Überdurchschnittlich	sind	hingegen	die	Aus‐
gaben	 im	Restaurant	–	das	gehört	eben	zu	einem	Urlaub	
oder	einem	Kulturtrip	dazu,	und	bei	solchen	Gaststätten‐
besuchen	sparen	die	Urlaubs‐	und	Kulturaffinen	nicht.	

Die	Tendenz	zu	zukünftigen	Besuchen	ist	durchschnittlich	
und	 „gleichbleibend“,	 zumindest	 so	 lange,	 wie	 diese	
Gruppe	 keine	 zusätzlichen	 kulturellen	 Events	 angeboten	
bekommt.	Dies	heißt	zugleich:	Leichter	als	bei	allen	ande‐
ren	 Gruppen	 kann	man	 dieses	 Besuchercluster	 mit	 ent‐
sprechenden	 Kultur‐	 und	 Besichtigungsangeboten	 (auch	
Städte‐	 und	 Historienreisen	 mit	 Bildungscharakter	 etc.)	
und	deren	aktiver	Bewerbung	zu	mehr	Besuchen	motivie‐
ren.	 Andererseits	 bewirken	 mögliche	 Maßnahmen	 zur	
Ausdehnung	 des	 Warenangebots	 bei	 diesen	 Besuchern	
wenig	 –	 besonders	 wenig,	 wenn	 es	 um	 Billigangebote	
geht.	Sofern	diese	Besucher	den	Handel	überhaupt	beach‐
ten,	 machen	 sie	 am	 ehesten	 Bemerkungen	 wie	 „Asia‐
Märkte,	 Schmuggel,	 Plagiate	 verbieten“,	 „mehr	 Kontrol‐
len“	 etc.	 Der	 Einkaufstourismus	 wird	 von	 diesen	 Besu‐
chern	am	ehesten	anhand	seiner	negativen	Randerschei‐
nungen	betrachtet.		

Die	gut	 frequentierten	Gaststätten	und	Hotels	beurteilen	
die	 Urlaubs‐	 und	 Kulturaffinen	 nicht	 euphorisch,	 aber	

insgesamt	„noch	gut“	und	im	Vergleich	auch	etwas	besser	
als	 die	 anderen	Gruppen.	 Dies	 hängt	 auch	 damit	 zusam‐
men,	dass	sich	diese	Besucher	in	die	gehobene	Gastrono‐
mie	begeben	und	dort	den	besten	Service	 genießen,	den	
die	Region	zu	bieten	hat.	Freilich	verhindert	das	hohe	An‐
spruchsniveau	 dieser	 Besucher,	 verbunden	 mit	 den	 Er‐
fahrungen	hinsichtlich	dessen,	was	andernorts	in	Gastro‐
nomie	 und	 Hotellerie	 geboten	 wird,	 dass	 die	 Durch‐
schnittsnote	 für	Westböhmen	noch	 besser	 ausfällt.	 Folg‐
lich	besteht	ein	deutliches	Steigerungspotenzial	 für	solch	
anspruchsvolle	 Zielgruppen,	 auch	 wenn	 diese	 nicht	 den	
Durchschnitt	 der	 Besucher	 repräsentieren.	 Es	 zeigt	 sich,	
dass	 „Leuchttürme	 in	 Gastronomie	 und	Hotellerie“	 nötig	
sind.	Eine	realistische	Hotel‐	und	Gaststättenklassifikation	
muss	 dazu	 beitragen,	 Enttäuschungen	 der	 Besucher	 zu	
vermeiden:	Wer	sich	in	ein	Vier‐Sterne‐Hotel	einschreibt,	
wird	 sich	über	günstige	Preise	allenfalls	kurzfristig	 freu‐
en,	 wenn	 er	 feststellt,	 dass	 das	 Niveau	 international	
höchstens	knappen	drei	Sternen	entspricht	und	dass	das	
Inventar	 überwiegend	 aus	 den	 siebziger	 Jahren	 stammt.	
Solche	Enttäuschungen	werden	gern	und	vielfach	weiter‐
erzählt	und	haben	einen	negativen	Imageeffekt.	

Die	 Urlaubs‐	 und	 Kulturaffinen	 beurteilen	 die	 Sehens‐
würdigkeiten,	das	Ambiente	in	den	Städten	und	die	kultu‐
rellen	Angebote	Westböhmens	als	„gut“	und	damit	besser	
als	andere	Besuchergruppen.	Gleiches	gilt	für	die	Freund‐
lichkeit	 der	 Menschen	 und	 für	 die	 Natur.	 Die	 kritisierte	
öffentliche	 Sicherheit	 sehen	 sie	 zwar	 nicht	 als	 absolut	
„gut“,	aber	immer	noch	signifikant	besser	als	alle	anderen	
Gruppen.	Dies	 liegt	daran,	dass	 sie	 sich	 in	einem	Umfeld	
von	gehobener	Gastronomie,	in	Kulturevents,	Museen,	an	
gut	 beaufsichtigten	 historischen	 Plätzen	 und	 teils	 in	 ge‐
führten	Besichtigungstouren	bewegen.	Damit	kommen	sie	
weniger	 mit	 den	 als	 „sicherheitsbedenklich“	 wahrge‐
nommenen	Asia‐Märkten,	dem	Drogen‐	sowie	Rotlichtmi‐
lieu	 und	 nächtlich	 ausgestorbenen	 Innenstadtquartieren	
in	Kontakt.	

In	 Anbetracht	 der	 Fülle	 historischer	 Plätze	 und	 Sehens‐
würdigkeiten	 in	Westböhmen	kann	dem	Regionalmarke‐
ting	empfohlen	werden,	auch	die	Angebote	des	Qualitäts‐
tourismus	mit	Kulturhintergrund	weiter	auszubauen.	Die	
Zielgruppe	hierfür	sind	nicht	nur	die	nordostbayerischen	
Besucher,	 denn	 jedes	 hochwertige	 kulturelle	 Angebot	
braucht	ausreichende	Nachfrage,	um	sich	selbst	zu	tragen.	
Daher	 sollten	mit	 solchen	Angeboten	auch	Besucher	 aus	
anderen	 Regionen	 Deutschlands	 und	 aus	 dem	 Ausland	
anvisiert	 werden.	 Hierfür	 spricht	 auch,	 dass	 die	 Kultur‐	
und	Urlaubsaffinen	bereit	sind,	größere	Anfahrten	in	Kauf	
nehmen,	wenn	ihnen	ein	Angebot	dessen	wert	erscheint.			

Da	es	viele	internationale	Besucher	als	erstes	in	die	Kapi‐
talen	 zieht,	 sind	 Nordostbayern	 und	 Westböhmen	 mit	
ähnlichen	Problemen	konfrontiert.	Hier	sind	es	München	
und	 Berlin,	 dort	 ist	 es	 Prag:	 Es	 kommt	 darauf	 an,	 den	
überregionalen	Besucherverkehr	so	zu	kanalisieren,	dass	
damit	Aufenthalte	 in	den	Grenzregionen	verbunden	wer‐
den	und	diese	nicht	nur	als	„zu	überbrückender	Anfahrts‐
raum“	 gesehen	 werden.	 Ein	 Regionalmarketing,	 das	 die	
Belebung	 des	 Ziel	 3‐Raumes	 anstrebt,	 muss	 daher	 ver‐
stärkt	 auch	die	Nutzenerwartungen	der	potenziellen	Be‐
sucher	 jenseits	 des	 benachbarten	 Grenzraums	 einbezie‐
hen.	In	jedem	Fall	ist	der	anspruchsvolle	Kulturtourismus	
hierfür	ein	zentraler	Ansatzpunkt.	



	

27Nordostbayerische	Besucher	in	Westböhmen

7.4 Die Einkäufer 

Die	 Einkäufer	machen	 etwa	 19%	 der	 Besucher	 aus.	 Das	
erscheint	 wenig,	 wenn	 in	 Betracht	 gezogen	 wird,	 wie	
stark	 das	 Billigeinkaufen	 derzeit	 das	 Image	 der	 Region	
prägt.	 Männer	 und	 Frauen	 halten	 sich	 in	 dieser	 Gruppe	
die	Waage.	 Freunde	 und	Verwandte	 haben	 sie	 in	 Tsche‐
chien	 nicht	 zu	 besuchen,	 auch	 haben	 sie	 keinen	 berufli‐
chen	 Aufenthaltsgrund.	 Für	 sportliche	 Betätigung	 und	
Events	 interessieren	sie	sich	kaum.	Was	Sie	anlockt,	sind	
vordringlich	 das	 Einkaufen	 und	 Tanken.	 Dass	 letzteres	
nicht	mehr	so	billig	ist	wie	früher,	ärgert	sie	besonders.		

Sie	 sind	 höchst	 preiszentriert	 und	 suchen	 überall	 nach	
Billigangeboten.	 Für	 sie	 gilt	 mehr	 als	 für	 alle	 anderen	
Gruppen:	Je	günstiger	das	Preisangebot	empfunden	wird,	
desto	 größer	 die	 Gesamtzufriedenheit	 mit	 der	 Region	
(und	 umgekehrt).	 Sie	 geben	 insgesamt	 am	 meisten	 von	
allen	Besuchern	für	Einkäufe	und	Tanken	aus.	Diese	über‐
durchschnittlichen	 Ausgaben	 kommen	 vorrangig	 durch	
Mengeneinkäufe	 von	 Billigangeboten	 zustande,	 denn	 die	
allgemeine	Ausgabebereitschaft	der	Gruppe	liegt	weit	un‐
ter	 der	 aller	 anderen	 Besucher.	 Trotz	 ihrer	 hohen	 Be‐
suchsfrequenz	 haben	 sie	 unterdurchschnittlich	 wenig	 in	
den	Restaurants	ausgegeben	–	hier	wird	bewusst	gespart.	

Das	Preisniveau	empfinden	sie	immer	noch	als	gut	–	und	
besser	als	die	meisten	anderen	Gruppen,	vermutlich	weil	
sie	 nach	wie	 vor	 wissen,	 wo	 sie	 „ein	 Schnäppchen“	ma‐
chen	können.	Besonders	gilt	das	fürs	Essen	gehen.	Die	Se‐
henswürdigkeiten	 hingegen	 beurteilen	 sie	 schlechter	 ‐	
diese	 liegen	 nicht	 in	 ihrem	 Interessenbereich.	 Die	 „Ein‐
käufer“	stehen	für	eine	hohe	Besuchsfrequenz	und	für	ei‐
nen	 erheblichen	 Teil	 des	 Umsatzes:	 19%	 der	 Besucher	
machen	 hier	 33%	 der	 Besucherumsätze	 in	 Handel	 und	
Tankstellengewerbe	 aus.	 Das	 ist	 ein	 Indikator	 für	 ein	
Mengen‐	und	Massengeschäft,	 freilich	nicht	 für	qualitäts‐
vollen	 Besucherverkehr.	 Sicher	 kann	 und	 will	 Westböh‐
men	 auf	 diese	 Besuchergruppe	 dauerhaft	 nicht	 verzich‐
ten.	 Fraglich	 ist	 aber,	 inwiefern	 dies	 ein	 nachhaltiges	
Geschäftsmodell	 ist,	denn	 jetzt	schon	 liegt	die	zukünftige	
Besuchstendenz	der	 „Einkäufer“	 gerade	noch	 im	Bereich	
von	„gleichbleibend“,	aber	schon	etwas	unter	der	der	an‐
deren	Gruppen.	 Und	 die	 Zufriedenheit	 dieser	 Gruppe	 ist	
hochgradig	 vom	 Finden	 von	 Billigangeboten	 abhängig.	
Das	 lässt	auf	eine	geringe	Bindung	an	die	Region	und	an	
die	Einkaufsstätten	schließen	–	schon	wird	mit	rückläufi‐
gen	 Preisvorteilen	 argumentiert,	wie	 es	 die	 offenen	 Fra‐
gen	 mehrfach	 aufdecken.	 Am	 ehesten	 ist	 es	 noch	 das	
Preisniveau	 in	 der	 Gastronomie,	 das	 die	 Einkäufer	 als	
sehr	 günstig	wahrnehmen.	Aber	 gerade	bei	 dieser	Besu‐

chergruppe	trägt	die	wahrgenommene	Preisgünstigkeit	in	
der	Gastronomie	weniger	zur	Gesamtzufriedenheit	bei	als	
bei	 allen	 anderen	 Gruppen.	 Das	 „Einkehren“,	 bei	 dem	 ja	
auch	wenig	ausgegeben	wird,	erscheint	nur	als	notwendi‐
ge	 Nebentätigkeit	 beim	 Einkaufen	 und	 nicht	 als	 eigen‐
ständiger	Besuchszweck.		

Die	Einkäufer	stufen	die	Dienstleistungen	als	überdurch‐
schnittlich	wichtig	ein.	Auch	hier	sind	es	vorwiegend	Bil‐
ligangebote	(Friseur,	Maniküre	etc.),	die	wahrgenommen	
werden,	 außerdem	 solche,	 die	 man	 sich	 im	 Heimatland	
überhaupt	 nicht	 leisten	 würde,	 wenn	 sie	 nicht	 von	 der	
Krankenkasse	bezahlt	werden	(Massage,	Wellness).		

Will	man	dieser	Besuchergruppe	entgegenkommen,	dann	
müsste	man	tatsächlich	für	noch	mehr	preisgünstige	Ein‐
kaufsmöglichkeiten	 sorgen.	 Gemeint	 sind	 dabei	 weniger	
die	Industriegebiete,	die	ja	ähnlich	aussehen	wie	in	jedem	
anderen	 Industriestaat,	 sondern	 die	 Asia‐Märkte,	 die	
Duty‐free‐Shops	 sowie	 attraktive	 Shopping‐	 und	 Outlet‐
Center,	möglichst	 in	unmittelbarer	Grenznähe,	wie	es	sie	
jetzt	schon	in	bedeutender	Zahl	gibt.	

Psychologisch	 gesehen	 ist	 es	 für	 den	 „Einkaufstyp“	 Teil	
seines	 Einkaufserlebnisses	 als	 „Jäger	 und	 Sammler“,	 in	
einem	 als	 leicht	 unsicher	 wahrgenommenen	 Umfeld	 et‐
was	persönlich	Relevantes	 zu	 finden	und	nach	Hause	 zu	
tragen.	 Insofern	 sucht	 er	 geradezu	 das	Umfeld	 der	Asia‐
Märkte	 in	 Grenznähe;	 dorthin	 begibt	 er	 sich	 trotz	 (oder	
gerade	 wegen)	 der	 wahrgenommenen	 Unsicherheit	 im‐
mer	 wieder.	 Was	 aber	 den	 Einkäufer	 anzieht,	 das	 stößt	
andere	Besuchergruppen	ab.	Der	Einkäufer	kann	und	will	
seine	Besuchsgründe	nicht	ändern.	Aus	den	anderen	Be‐
suchertypen	macht	man	jedoch	auch	keine	Einkäufer.	Da‐
her	 besteht	 zwischen	 dem	 grenznahen	 Billig‐Einkaufs‐
tourismus	 in	 seiner	 aktuellen	 Ausprägung	 und	 einem	
Imagewandel	 zu	 gehobenem	 Tourismus,	 Kulturangebo‐
ten,	Sport‐	und	Naturerlebnissen	(all	dies	interessiert	den	
Einkäufer	 wenig)	 ein	 kaum	 zu	 überwindender	 Antago‐
nismus.	Wenn	der	Einkaufstourismus,	für	dessen	Zukunft	
kein	großes	Wachstum	zu	erwarten	ist,	für	unverzichtbar	
gehalten	wird,	so	sollte	dieser	auf	bestimmte	Plätze	kon‐
zentriert	und	dem	„Wildwuchs“	Grenzen	gesetzt	werden.	
Auch	 sollte	 versucht	 werden,	 die	 anderen	 Besucher	 an	
diesen	Verkaufsplätzen	vorbeizuschleusen.	Es	war	wenig	
sinnvoll,	die	Asia‐Märkte	direkt	an	den	Grenzübergängen	
anzusiedeln	und	damit	das	Eintrittstor	für	die	eigene	Re‐
publik	zu	„schmücken“.	Besser	wäre	es,	diese	Plätze	dort‐
hin	zu	verlagern,	wo	sie	nicht	aus	kilometerweiter	Entfer‐
nung	 zu	 sehen	 sind	 und	 das	 naturnahe	 Landschaftsbild,	
eines	der	Kernkompetenzen	Westböhmens,	zerstören.			

7.5 Die Zweckbesucher 

Diese	Gruppe	macht	etwa	10%	der	Besucher	aus,	sie	be‐
steht	 zu	 56%	 aus	 Männern.	 „Zweck“	 meint	 hier,	 dass	
Gruppenangehörige	eher	selten	zu	Sportevents,	nicht	zum	
Urlaub	und	 zumeist	 auch	nicht	 zu	 kulturellen	Veranstal‐
tungen	nach	Westböhmen	fahren.	Sie	haben	vielmehr	ei‐
nen	 konkreten	 Fahrtgrund,	 der	 entweder	 im	 Beruf	 oder	
im	 Besuch	 von	 Verwandten	 und	 Freunden	 liegt.	 Damit	
liegen	 Destination	 und	 Ablauf	 weitgehend	 fest	 und	wie‐
derholen	 sich.	 Dieser	 Zweck	 hat	 mit	 Einkaufstourismus	
nichts	zu	 tun,	 so	dass	auf	das	Einkaufen	 im	Nachbarland	
kein	Wert	gelegt	wird.	Obwohl	die	Zweckbesucher	über‐
durchschnittlich	 oft	 nach	Westböhmen	 fahren,	 geben	 sie	
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trotz	 ihrer	 generell	 hohen	Ausgabebereitschaft	 eher	we‐
nig	 für	 Einkaufen	 und	 Tanken	 aus.	 Überdurchschnittlich	
sind	 hingegen	 ihre	 Ausgaben	 in	 der	 Gastronomie.	Wenn	
sie,	 was	 aufgrund	 des	 Besuchszwecks	 vorkommt,	 die	
Gastronomie	 frequentieren,	 sind	 sie	 weniger	 preisreagi‐
bel	als	andere	Besuchergruppen;	hier	ähneln	sie	den	Ur‐
laubs‐	und	Kulturaffinen.		

Das	 Gesamturteil	 über	 die	 Region	machen	 sie	 nicht	 von	
den	 gefundenen	 Preisen	 abhängig,	 denn	 sie	 fahren	 ja	
nicht	 aus	 Einkaufsgründen	 oder	 um	 Geld	 zu	 sparen	 ins	
Nachbarland.	 Sie	müssen	häufig	 und	 viel	 fahren,	 so	dass	
die	 Straßenverhältnisse	 von	 ihnen	am	schlechtesten	von	
allen	Besuchergruppen	bewertet	werden.	Ähnlich	wie	die	
Urlaubs‐	 und	 Kulturaffinen	 nehmen	 sie	 einen	 weiteren	
Weg	 in	Kauf.	Und	schließlich	kommen	sie	auch	öfter	aus	
etwas	 größeren	 Orten	 als	 die	 anderen	 Besucher.	 Ihre	
Tendenz	zu	zukünftigen	Besuchen	ist	 leicht	steigend	und	
liegt	 auch	 über	 dem	Durchschnitt	 der	 anderen	Gruppen.	
Hierfür	haben	sie	eigene	Gründe,	die	keiner	externen	Mo‐
tivationssteigerung	bedürfen,	vornehmlich	im	Besuch	von	
Familie	und	Freunden	und	aus	beruflichem	Anlass.	

Schon	 jetzt	 beurteilen	 sie	 das	 Angebot	 an	 Gesundheits‐,	
Kur‐	 und	Wellnessangeboten	 als	 gut.	 Dieses	 Angebot	 ist	
ihnen	also	nicht	entgangen	und	das	positive	Urteil	deutet	
hier	zugleich	auf	ein	gewisses	Interesse	hin.	Aufgrund	ih‐
res	hohen	Anspruchsniveaus	und	 ihrer	 stark	überdurch‐
schnittlichen	 Ausgabebereitschaft	 sind	 die	 Zweckbesu‐
cher	vor	allem	 für	Qualitätsangebote	 im	Dienstleistungs‐
sektor	prädestiniert.	Daran	haben	sie	auch	ein	erkennba‐
res	 Interesse	 und	 hier	 suchen	 sie,	 im	 Gegensatz	 zu	 den	
Einkäufern,	nicht	vorrangig	Billigdienstleistungen.	Wo	sie	
sich	 etwas	 leisten,	 geben	 sie	 überdurchschnittlich	 viel	
Geld	aus.	Diese	Ausgabeneigung,	verbunden	mit	der	Tat‐
sache,	dass	sie	ohnehin	das	Land	frequentieren,	macht	sie	
zur	 wichtigen	 Zielgruppe	 für	 Qualitätsangebote.	 Es	
kommt	darauf	 an,	 sie	 auf	dem	 „Transitweg“,	besser	aber	
schon	früher	zu	kontaktieren	und	ihnen	werblich	den	Zu‐
gang	zu	hochwertigen	Dienstleistungen	nahezubringen.	

7.6 Die Desinteressierten 

Die	Desinteressierten	 sind	die	 schwierigste	 und	mit	 bei‐
nahe	 zwei	 Fünfteln	 der	 Besucher	 auch	 die	 größte	 Besu‐
chergruppe.	58%	von	ihnen	sind	Frauen.	Ihre	allgemeine	
Ausgabebereitschaft	 liegt	 knapp	unter	dem	Durchschnitt	
aller	anderen	Besucher,	aber	wenn	sie	etwas	ausgeben,	ist	
der	 Preis	 nicht	 unbedingt	 ihr	 erstes	 Entscheidungskrite‐

rium.	Sie	sind	keine	Schnäppchenjäger,	und	das	Einkaufen	
generell	 ist	 für	 sie	 von	 nur	mittelmäßiger	Wichtigkeit	 –	
am	 ehesten	 noch	 sind	 sie	 am	 günstigen	 Tanken	 interes‐
siert,	wenn	sie	ins	Nachbarland	fahren.	

Alle	 anderen	 abgefragten	 Motive,	 also	 Kultur,	 Besichti‐
gung,	 Urlaub,	 Gesundheit,	 Wellness,	 Besuche,	 sportliche	
Events,	Arbeitsaufenthalte	und	Dienstleistungen	 sind	 für	
sie	 von	 signifikant	 untergeordneter	 Bedeutung	 und	 im	
konkreten	Fall		(Gesundheit,	Besuche,	Sport,	Arbeit)	gera‐
dezu	 „völlig	 unwichtig“.	 Sämtliche	 (!)	 Aspekte,	 in	 denen	
sich	 die	 Besuchergruppen	 überhaupt	 unterscheiden,	 be‐
urteilen	 sie	 schlechter	 als	 der	Durchschnitt	 und	 zumeist	
schlechter	als	 alle	 anderen	Gruppen.	Die	Gesamtnote	 für	
Westböhmen	fällt	signifikant	schlechter	aus	als	das	Urteil	
der	anderen	Gruppen.	Dabei	hängt	dieses	Urteil	nur	we‐
nig	mit	der	empfundenen	Preiswürdigkeit	von	Waren	zu‐
sammen,	sondern	bezieht	sich	eher	auf	die	Gastronomie.	

Bei	einer	derartigen	Motivstruktur	und	bei	solchen	Urtei‐
len	wäre	zu	erwarten,	dass	sich	die	Desinteressierten	von	
Besuchen	 im	Nachbarland	 enthalten.	 Dem	 ist	 aber	 nicht	
so,	 ihre	 Besuchshäufigkeit	 liegt	 auf	 Höhe	 des	 Gesamt‐
durchschnitts	 aller	 Besucher,	 obwohl	 ihnen	 bei	 offener	
Abfrage	weniger	 Gründe	 für	 eine	 Fahrt	 ins	 Nachbarland	
einfallen.	Angegeben	wird,	dass	beim	Tanken	gelegentlich	
noch	Zigaretten,	vereinzelt	auch	Kaffee	und	andere	Duty‐
free‐Waren	mitgenommen	werden.	Auch	das	Rotlichtmi‐
lieu	 liefert	 ihnen	 keinen	 wichtigen	 Besuchsgrund,	 denn	
weniger	 als	 1%	dieser	Gruppe	 nennen	Bordell,	 Prostitu‐
tion	etc.	als	Besuchsmotiv	–	dies	ist	der	niedrigste	Prozen‐
tanteil	aller	fünf	Besuchsgruppen.		

Für	die	Zukunft	 gedenken	die	Desinteressierten	 ihre	Be‐
suche	leicht	zu	reduzieren.	Da	es	sich	um	die	Gruppe	han‐
delt,	die	den	geringsten	Anfahrtsweg	hat,	wird	Tschechien	
häufig	aufgrund	der	„zufälligen“	Nähe	der	Grenze	besucht.	
Der	 Desinteressierte	 ist	 kein	 typischer	 Billigkäufer;	 ihm	
ist	weder	das	Einkaufen	an	sich	wichtig	noch	besteht	ein	
gesteigertes	 sonstiges	 Interesse	 am	 Nachbarland.	 Er	
„nimmt	 eben	mit“,	 was	 aufgrund	 der	 eigenen	Wohnlage	
naheliegt,	 hat	 aber	 ansonsten	 dazu	 keine	 allzu	 positive,	
aber	 auch	 keine	 negative	 Einstellung;	 eher	 schon	 lässt	
sich	 die	 Grundeinstellung	 dieses	 Personenkreises	 als	
„leicht	distanziertes	Desinteresse“	umschreiben.	

Das	 Wegfallen	 von	 Preisvorteilen	 beim	 Tanken	 und	 im	
Zigarettenpreis	würde	mangels	zentraler	anderer	Motive	
daher	die	Besuchshäufigkeit	drastisch	weiter	senken.	Die	
Desinteressierten	 geben	 im	 Rahmen	 der	 vorliegenden	
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Studie	 wenig	 Hinweise	 auf	 bestehende	 Interessen‐
schwerpunkte,	 an	 denen	 das	 Regionalmarketing,	 der	
Handel	 und	 die	 Gastronomie	 Westböhmens	 anknüpfen	
könnten.	Das	aktuelle,	 inhaltlich	eng	begrenzte	 Interesse	
wird	 abgedeckt	 und	 alle	 neuen,	 zusätzlichen	 und	 an‐
spruchsvolleren	 Angebote	 müssen	 zunächst	 die	 Hürde	
einer	grundlegenden	kritischen	Distanz	überwinden,	ehe	
sie	von	den	Desinteressierten	wahrgenommen	und	akzep‐

tiert	 werden.	 Das	 sind	 keine	 Argumente	 gegen	 ein	 Tra‐
ding‐up	 des	 Regionalmarketings	 und	 des	 Waren‐	 und	
Dienstleistungsangebots	 in	 Westböhmen,	 aber	 es	 sind	
Gründe,	 warum	 ein	 Wechsel	 der	 Positionierung	 einen	
längeren	zeitlichen	Atem	erfordert.	Mehr	noch	als	alle	an‐
deren	 Besuchergruppen	 werden	 die	 Desinteressierten	
lange	brauchen,	ehe	sie	neue	Angebote	wertschätzen	ler‐
nen	und	ihr	Bild	vom	Nachbarland	revidieren.	

8 Schlussbemerkungen 

Die	vorliegende	Broschüre	zeigt	ein	detailliertes	Bild	über	
die	 Wahrnehmung	 des	 westböhmischen	 Raumes	 durch	
die	Bevölkerung	der	 ebenfalls	 grenznahen,	 nordostbaye‐
rischen	Region.	Die	Imageanalyse	liefert	ein	umfassendes	
Verständnis	 über	 die	 Bevölkerung	 und	 deren	 Einschät‐
zung	 des	 Ziel	 3‐Raums.	 Die	 großzahlige	 Besucherbefra‐
gung	ermöglicht	die	Identifizierung	der	aktuellen	Heraus‐
forderungen	 für	 Handel,	 Dienstleistungssektor,	 Kultur‐	
und	Freizeitangebote.	Durch	die	gleichzeitige	Bewertung	
der	Ziel	3‐Gebiete	beiderseits	der	Grenze	können	die	Er‐
gebnisse	verglichen	werden	und	liefern	zahlreiche	Hand‐
lungsoptionen	zur	weiteren	Intensivierung	des	Besucher‐
verkehrs.		

Ein	 wiederholt	 auftauchender	 Gesichtspunkt	 ist	 das	 Ge‐
fühl	mangelnder	öffentlicher	Sicherheit	seitens	der	baye‐
rischen	Bevölkerung,	das	sich	oftmals	auch	durch	ein	un‐
definiertes	 Unwohlsein	 im	 Nachbarland	 bemerkbar	
macht.	Dieser	Aspekt	ist	besonders	wichtig,	da	hierdurch	
auch	 die	 Wahrnehmung	 anderer	 Faktoren	 in	 Mitleiden‐
schaft	gezogen	wird.	Seitens	des	Staates	stellen	verstärkte	
Kontrollen,	 Polizeipräsenz	und	ähnliche	Maßnahmen	ge‐
eignete	Ansatzpunkte	dar,	um	bestehende	Ängste	der	Be‐
sucher	zu	reduzieren.		

Besondere	 Herausforderungen	 für	 den	 Handel	 liegen	 in	
der	vorherrschenden	Assoziation	der	Region	mit	billigen	
Angeboten	und	Asia‐Märkten.	Die	Positionierung	des	Lan‐
des	als	Ziel	für	Schnäppchenjäger	ist	dauerhaft	nicht	ziel‐
führend	und	lockt	nur	einen	bestimmten	Besuchertyp	an,	
während	 andere	 Besucher	 dadurch	 eher	 abgeschreckt	
werden.	Für	ein	Trading‐up	 ist	eine	Wiederbelebung	der	
Stadtzentren	 mit	 hochwertigem	 Warenangebot	 unab‐

dingbar,	um	
dauerhaft	

Kunden	 an‐
zuziehen	

und	 die	 Re‐
gion	 auch	
für	 andere	

Zielgrup‐
pen,	 die	
nicht	 pri‐
mär	 wegen	
des	 Einkau‐
fens	 anrei‐
sen,	 attrak‐
tiv	 zu	 ge‐
stalten.		

Mit	 einem	Trading‐up	 einher	 geht	 die	 verstärkte	 Fokus‐
sierung	 in	 Gastronomie	 und	 Dienstleistungsbereich	 –	
auch	in	Bezug	auf	Kur‐	und	Wellnessangebote	–	auf	Quali‐
tät	und	guten	Service.	Die	oftmals	guten	Deutschkenntnis‐
se	 des	 Personals	 sind	 bereits	 eine	 solide	 Grundlage,	 je‐
doch	besteht	weiterhin	Verbesserungsbedarf	in	Bezug	auf	
Freundlichkeit	 und	 Qualität	 der	 angebotenen	 Services.	
Auch	die	realistische	Bewertung	von	Restaurants	und	Ho‐
tels	mit	 international	 vergleichbaren	 Sterne‐Kategorisie‐
rungen	ist	anzuraten.	

Zahlreiche	Touristen	besuchen	Westböhmen,	um	Kultur‐	
und	 Sportangebote	 wahrzunehmen.	 Diese	 sind	 zwar	

grundsätzlich	 bereits	 vorhanden,	 sie	 könnten	 jedoch	
durch	eine	durchdachte	Kommunikationsstrategie	einem	
noch	 größeren	 Personenkreis	 zugänglich	 gemacht	 wer‐
den,	wobei	man	sich	nicht	auf	die	Bevölkerung	der	Grenz‐
regionen	beschränken	sollte.	Weitere	Verbesserungen	im	
Handel	 und	 im	 Dienstleistungs‐Angebot	 können,	 kombi‐
niert	mit	der	Bewerbung	von	interessanten	Events,	zu	ei‐
ner	Steigerung	der	Attraktivität	des	Grenzraumes	 führen	
und	zusätzlichen	Umsatz	generieren.	

Insgesamt	 wird	 Tschechien	 wohlwollend	 als	 „normales“	
Nachbarland	 betrachtet,	 das	 mit	 anderen	 EU‐Ländern	
vergleichbar	 ist.	Wo	 es	 Unterschiede	 gibt,	 vor	 allem	 bei	
Assoziationen	 wie	 „billig“,	 „unsicher“	 oder	 „niedriger	
Standard“,	 sollte	 durch	 abgestimmte	 Maßnahmen	 von	
staatlichen	 und	 kommunalen	 Stellen,	 Polizei,	 Regional‐
marketing,	Verbänden,	Handel,	Dienstleistungssektor	und	
begleitender	 Wissenschaft	 gegengesteuert	 werden,	 um	
die	Potenziale	der	attraktiven	Region	Westböhmen	noch	
besser	auszuschöpfen.		
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Executive Summary 

 V	 rámci	 projektu	 Programu	 přeshraniční	 spolupráce	
Cíl	3	„Česká	republika	–	Bavorsko	2007‐2013“byly	v	roce	
2013	 šetřeny	 v	 příhraničním	 regionu	 Oberfranken	 a	
Oberpflaz	soukromé	návštěvy	západních	Čech.	Nejrůzněj‐
ší	analýzy	prokázaly,	že	dotazovaný	vzorek	reprezentoval	
skutečné	hodnoty	 a	 způsoby	 chování	 obyvatel	 severový‐
chodního	Bavorska	v	rámci	dotačního	území	Cíle	3.	Dota‐
zovaní	 bydlí	 spíše	 ve	 venkovských	 oblastech	 bez	 velko‐
měst,	 v	 průměru	 36	 km	 vzdáleni	 od	 státní	 hranice.	
Vyznačují	se	vysokým	stupněm	vazby	na	domov	a	nízkou	
mobilitou	vztaženou	k	bydlišti.	Průměrná	doba,	po	kterou	
žijí	v	příhraniční	oblasti	na	jednom	místě	je	33	let,	z	čehož	
pramení	silná	vazba	na	domov.		

 97,3	procent	dotazovaných	bylo	alespoň	jednou	v	Čes‐
ké	 republice,	 celkový	průměr	 se	 pohybuje	na	92	návště‐
vách	na	osobu.	Současná	frekvence	návštěv	je	responden‐
ty	označována	v	průměru	jako	neměnná.		

 U	volných	odpovědí	na	otázku	důvodů	návštěv	domi‐
nuje	nakupování	 (přes	56	procent	odpovědí).	 Jedná	 se	o	
nákupní	 motiv,	 který	 je	 založen	 explicitně	 zejména	 na	
nízkých	cenách.	Dalšími	důvody	přeshraničních	cest	byly	
volnočasové	aktivity,	návštěvy	restaurací	a	kaváren	a	vy‐
užití	služeb.		

 Téměř	30	procent	 tvořily	 odpovědi	 označující	 strach,	
pochyby	a	celkový	nedobrý	pocit	z	pobytu	v	České	repub‐
lice.	 Tyto	 tvořily	 největší	 podíl	 na	 důvodech	 proti	 cesto‐
vání	 do	 České	 republiky.	 Dalšími	 důvody	 byly	 chybějící	
zájem,	nízká	atraktivita	cílové	země	nebo	ekonomické	dů‐
vody.		

 Téměř	 95	 procent	 dotázaných	 odpovědělo,	 že	 se	 v	
České	 republice	 dorozumívají	 z	 95	 procent	 německy.	
Dobrá	znalost	němčiny	je	v	západních	Čechách	častá,	zna‐
lost	angličtiny	proti	tomu	menší.		

 Vlastní	měna	nepředstavuje	pro	německé	turisty	žád‐
ný	problém,	neboť	téměř	všude	lze	platit	i	eury.	Průměrné	
výdaje	za	návštěvu	v	roce	2012	tvořilo	88	euro	v	pohos‐
tinství	a	523	euro	za	nákupy	a	tankování.	

 Mezi	 asociacemi	 k	 západním	 Čechám	 ve	 srovnání	 s	
dalšími	 sousedními	 zeměmi	 dominuje	 aspekt	 dobrých	
sousedských	vztahů	a	pozitivního	vývoje.	Mezi	kritickými	
odpověďmi	 byla	 zmíněna	 nedostatečná	 infrastruktura	 a	
nízká	atraktivita.	Ovšem	negativní	hodnocení	uvedlo	pou‐
ze	39	procent	dotazovaných.		

 Pro	 téměř	 20	 procent	 respondentů	 by	 připadalo	 v	
úvahu	zaměstnání	v	České	republice.	17,2	procent	 si	do‐
vede	 dokonce	 představit	 tam	 žít.	 Důvody	 hovořící	 proti	
zaměstnání	 a	 bydlení	 v	 České	 republice	 tvoří	 zejména	

vazba	na	domov	a	osobní	vazby	na	německé	straně.	Mezi	
dalšími	byla	jmenována	jazyková	bariéra,	pocit	nejistoty	a	
osobního	nepohodlí.		

 Hodnocení	 nákupní	 situace	 byla	 spíše	 kritická.	 Pozi‐
tivně	a	zejména	pak	ve	srovnání	se	severovýchodním	Ba‐
vorskem	byla	hodnocena	cenová	hladina	a	otevírací	doba	
obchodů.	 Největšími	 nedostatky	 na	 české	 straně	 byly	
shledány	„nedostatečné	vybavení	obchodu	pro	náročného	
zákazníka“	a	„kvalita	zboží“.			

 Pohostinství	 se	 dle	 respondentů	 vyznačuje	 výhodnou	
cenovou	úrovní.	Stejně	tak	jako	„ještě	dobré“	byla	hodno‐
cena	přátelskost	personálu	a	znalost	němčiny	personálu.	
Prostředí	a	kvalita	pokrmů	byla	hodnocena	průměrně	a	v	
porovnání	se	severovýchodním	Bavorskem	horší.		

 V	 oblasti	 volnočasových	 aktivit	 a	 infrastruktury	 pře‐
vládá	pocit	 nedostatečného	pocitu	bezpečí	na	 veřejnosti,	
což	se	zároveň	promítá	do	jiných	aspektů	tohoto	šetření.	
Pamětihodnosti	 stejně	 jako	 nabídka	 wellness	 a	 péče	 o	
zdraví	 byla	 sice	 hodnocena	 lépe	 než	 v	 severovýchodním	
Bavorsku,	přesto	celkově	ne	dobře.		

 Celkovou	 známkou	 2,8	 v	průměru	 ohodnotili	 respon‐
denti	 území	 západních	 Čech	 a	 severovýchodní	 Bavorsko	
dostalo	známku	2,5.	Rozdíl	je	statisticky	sice	signifikantní,	
ale	z	absolutního	pohledu	nevýznamný.	Hlavním	rozdílem	
je	udělení	známky	2	pro	severovýchodní	Bavorsko	větši‐
nou	 respondentů	 a	 skoro	 50	 procent	 západním	 Čechám	
udělili	známku	3.	

 Pozitivní	zkušenosti	z	návštěvy	se	koncentrují	na	níz‐
ké	ceny	a	úspory,	dále	pak	přátelské	chování	ze	strany	Če‐
chů	 a	 vnímání	 pozitivní	 atmosféry.	 Negativní	 zážitky	 se	
týkaly	 kriminality,	 nedostatečného	 bezpečí	 a	 špatných	
služeb.	Zaznamenáno	bylo	i	svévolné	chování	policie.	Nej‐
důležitějším	námětem	na	zlepšení	ze	strany	respondentů	
je	neustálé	zlepšování	zákonů,	kontrol,	odstranění	krimi‐
nality	a	další.		

 Na	základě	uváděných	hlavních	motivů	návštěvy	bylo	
možno	respondenty	rozdělit	do	5	klastrů	s	vždy	specific‐
kými	 zájmy:	 sportovní	 nadšenci,	 návštěvníci	 kulturních	
akcí	a	dovolené,	kupující,	účelový	návštěvníci	a	návštěvní‐
ci	bez	zájmu	jsou	charakterizováni	specifickými	očekává‐
ními	 užitku.	 Tato	 klasifikace	 zakládá	možnost	 pro	 různá	
cílená	marketingová	a	komunikační	opatření.		

 Celkově	by	měla	tato	brožura	sloužit	pro	čtenáře,	kteří	
mohou	uchopit	výsledky	této	empirické	studie	a	přijmout	
opatření	pro	svou	profesní	oblast.	Cílem	by	mělo	být	„tra‐
ding‐up“	západočeského	území	a	lepší	využití	jeho	poten‐
ciálu.		
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9 Co charakterizuje dotazované návštěvníky Čech 

Podíváme‐li	se	na	data	o	respondentech,	 je	možné	získat	
podněty,	 které	 slouží	 jako	 následná	 východiska	 pro	 vy‐
hodnocování	a	závěry.	

9.1 Věk a pohlaví 

Dotazovány	 byly	 osoby	 starší	 14	 let.	 Všechna	 různá	 vy‐
hodnocení,	která	jsou	součástí	této	části	brožury,	se	vzta‐
hují	 na	 takto	 vymezené	 osoby.	 Jejich	 věkový	 průměr	
(aritmetický	střed)	 je	46	 let.	 Je	 zřejmé,	 že	 jsou	hojně	 za‐
stoupeny	 všechny	 věkové	 skupiny.	 Rozdělení	 na	muže	 a	
ženy	se	sobě	blíží	a	odpovídá	rozdělení	celého	národa.	

9.2 Místo a doba bydlení v příhraničí 

Místo	 bydliště	 dotazovaných	 má	 v	 průměru	 velikost	
33.000	 obyvatel,	 střední	 vzdálenost	 bydliště	 od	 hranice	
činí	 36	 km.	 Střední	 hodnota	 délky	 bydlenív	 příhraniční	
činí	 33,5	 roku.	 Obyvatelstvo	 zde	 žije	 tedy	 spíše	 ve	 ven	
kovské	příhraniční	oblasti	bez	velkoměsta.	Délka	bydlení	
a	 další	 indikátory	 signalizují	 vysoký	 podíl	 vazby	 na	 do‐
movský	region.12	

9.3 Ochota vydávat peníze 

Ke	 klasifikaci	 vzorků	 se	 osvědčilo	 díky	 dalším	 indikáto‐
rům	získat	informaci	o	ochotě	vynaložit	peníze	a	následně	

																																																																		
12	 Tato	 a	další	 zkoumaná	kritéria,	 která	 se	 signifikantně	ne‐

projevují	 v	 chování	 obyvatelstva,	 nejsou	 v	 brožuře	 po‐
drobně	rozebrána.		

respondenty	uspořádat	do	skupin	dle	odpovědí.	V	předlo‐
ženém	šetření	byla	jako	hodnocení	indikátoru	ochoty	vy‐
naložit	 peníze	 zvolena	 otázka	 ceny	 za	 pořízení	 pěkného	

páru	letních	bot.	Zjištěná	střední	hodnota	leží	přibližně	na	
62	 eurech.	 Tato	 hodnota	 zapadá	 do	 řady	 srovnávacích	
hodnot	početných	šetření	uplynulých	let	v	severovýchod‐
ním	Bavorsku	a	dokládá	tím,	že	dotazovaní	realisticky	od‐
ráží	s	ohledem	na	ochotu	vydávat	peníze	obyvatelstvo	ve	
zkoumaném	území.		
	

  

Věkové	skupiny	
(platné	údaje	od	987	dotázaných)	

Procentuální		
podíl	celkem	

Podíl	žen	 Podíl	mužů	

14	až	29	let	 23,7	 50,7	 49,3	

30	až	49	let	 31,5	 51,9	 48,1	

50	až	69	let	 36,1	 51,7	 48,3	

70	let	a	více	 8,7	 50,6	 49,4	

celkem	 100,0	 51,5	 48,5	

Obrázek24:	Rozdělení	respondentů	podle	věku	a	pohlaví	

Obrázek25:	Ochota	vydávat	peníze	(cenová	hladina	pro	jeden	pár	pěkných	letních	bot)	

Klasifikace	ochoty	vydávat	peníze		
(platné	údaje	od	987	dotázaných)	

Procentuální		
podíl	

Celkový	průměr	

Velmi	malá	ochota	vydávatpeníze	(do	29	euro) 10,2	

61,70	euro	

Střední	ochota	vydávat	peníze	(30	do	59	euro) 43,5	

Nadprůměrná	ochota	vydávat	peníze	(60	do99	euro) 29,8	

Vysoká	ochota	vydávat	peníze	(100	euro	a	více) 16,5	

Celkem	(957	odpovědí) 100,0	



	

35Návštěvníci	ze	severovýchodního	Bavorska	v	západních	Čechách

10 Návštěva v sousední zemi 

10.1 Četnost návštěv 

97,3	 procent	 dotazovaných	 bylo	 alespoň	 jednou	 v	 Če‐
chách.	Střední	četnost	návštěv	se	nachází	přibližně	kolem	
92	návštěv	na	osobu.	Následující	vyhodnocení	představují	
tedy	hodnocení	ca.	90.000	jednotlivých	návštěv.	

 Osoby	jezdí	tím	méně	do	sousední	země,	čím	dále	byd‐
lí	od	hranice.	Obyvatelé	z	bezprostřední	blízkosti	hranice	
mají	 mnohdy	 jiný	 způsob	 nákupního	 chování	 než	 ti	 se	
vzdálenějším	bydlištěm	od	hranice.	Muži	jezdí	sice	v	prů‐
měru	častěji	do	Čech	než	ženy,	přesto	ukazují	 statistické	
analýzy,	že	pohlaví	není	signifikantní	indikátor,	z	kterého	
by	se	návštěvní	chování	nechalo	 jasně	vysvětlit.	To	samé	
platí	pro	délku	žití	v	příhraničí.	Důvody	k	návštěvě	je	lepší	
hledat	v	postojích	a	očekávání	obyvatelstva	než	v	soci‐
odemografických	faktorech.	

10.2 Tendence budoucích návštěv 

Ptáme‐li	se	na	předpoklad	budoucích	návštěv	v	následují‐
cích	 3	 letech,	 pak	 jsou	 odpovědi	 „rostoucí“	 a	 „klesající“	
přibližně	vyvážené:	

 Hlubší	analýzy	ukazují,	že	ti,	kteří	doposud	zřídkakdy	
navštívili	sousední	zemi,	očekávají	nárůst	těchto	návštěv.	
Naproti	 tomu	 ti,	 kteří	 byli	 v	minulosti	 častěji	 v	 Čechách,	
očekávají	mírný	pokles	návštěv.	

10.3 Důvody návštěv (volně) 

Dotážeme‐li	 se	obyvatel	 volně	na	důvody	návštěvy	v	Če‐
chách,	 získáme	dlouhý	seznam	argumentů.	Dominují	 jas‐
ně	nákupy,	následovány	volnočasovými	aktivitami	a	služ‐
bami.	

Nakupování	hraje	na	území	v	bezprostřední	blízkosti	hra‐
nice	významnou	roli.	V	porovnání	s	obdobnými	studiemi	
turistických	 návštěvních	 motivů	 např.	 v	 Rakousku,	 stojí	
nakupování	 až	 za	 motivy	 jako	 je	 „krajina“,	 „pamětihod‐
nosti“,	 „kultura“	a	další.	U	návštěvy	rakouských	měst	ne‐
hraje	nakupování	v	odpovědích	turistů	rovněž	žádnou	ro‐
li,	přestože	by	se	předpokládalo,	že	návštěva	atraktivního	
města	bude	spojena	mimo	jiné	i	s	nákupy.13	

Je	důležité	si	však	uvědomit,	o	 jakou	možnost	nákupu	se	
jedná.	Všechny	analýzy	ukazují	na	skutečnost,	že	se	jedná	
převážně	o	pochutiny	a	palivo,	z	části	rovněž	o	léky.	S	oh‐
ledem	na	poměr	cena‐kvalita	 se	 jednoznačně	do	popředí	
dostává	vyhledávání	nízkých	cenových	nabídek.	U	žádné	z	
více	otázek,	které	směřovaly	na	motivy	a	očekávání	užit‐
ku,	 nezazněla	 odpověď,	 že	 by	 kupující	 hledali	 v	 Čechách	
produkt	 kvůli	 jeho	 kvalitě	 nebo	 produktovým	 vlastnos‐
tem.	Ani	šperky	s	českými	granáty,	ani	karlovarské	oplat‐
ky	a	dokonce	ani	plzeňské	pivo	či	česká	kuchyně	nebyly	v	

																																																																		
13	 A	 to	 i	v	případě	např.	Vídně,	kde	 leží	důvod	„možnost	ná‐

kupů“	až	na	12.	místě.	Srov.	Matisova,	Vonbank	(2010).	

Třídy	četností	návštěv	
(platné	údaje	od	987	dotázaných)	

Procentuální		
podíl	 Celkový	průměr	

nikdy	 2,7	

92	návštěv	

zřídka	(1	až	9krát)	 21,4	

příležitostně	(10	až	49krát)	 38,7	

často	(50	až	99krát)	 16,3	

velmi	často	(100krát	a	častěji,	max.	2000)	 20,9	

celkově	 100,0	

Obrázek	27:	Tendence	budoucích	návštěv	v	Čechách	(údaje	v	procentech,	987	dotázaných)	

4,6

16,8

58,0

15,8

5,8

0 20 40 60

silně	rostouci

trochu	rostouci

stejná

trochu	klesající

silně	klesajici
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souvislosti	 s	 aspekty	 kvality	 jmenovány.	 Jakmile	 se	 re‐
spondenti	 dostali	 k	 tomuto	 tématu,	 reagovali	 vždy	 na	
„nízkou	 cenu“.	 Ani	 v	 odvětví	 služeb	 to	 nebyly	 odpovědi	
typu	 tradice,	 zkušenost,	 kvalita	 poskytovaných	 služeb,	
nýbrž	výhodné	vstupné.		

Díky	tomuto	deficitu	své	 image,	 jsou	západní	Čechy	stále	
vzdáleny	 cíli	 stát	 se	 opravdovým	 regionem	 pro	 dovole‐
nou.	Vysoká	relevance	nákupních	cest	částečně	potvrzuje	
prioritu,	která	 je	ze	strany	státních	institucí	tomuto	regi‐
onu	 přisuzována.	 Bohužel	 z	 toho	 ale	 nevyplývá	 žádný	
prudký	nárůst	tržeb	v	obchodě	a	v	odvětví	služeb.	Bohu‐
žel	 je	možné	 se	 domnívat,	 že	 „rychlé	 obraty“	 v	 branžích	
méně	 atraktivních	 z	 hlediska	 image	 a	 v	 méně	 slibném	

prostředí	mohou	poškodit	cíl	západních	Čech	stát	se	regi‐
onem	 pro	 ideální	 dovolenou	 např.	 s	 vysoce	 kvalitními	
wellness	pobyty.	

	

10.4 Důvody proti návštěvě (volně) 

U	volných	odpovědí	vyslovilo	jen	70	osob	důvod	proti	ná‐
vštěvě	v	Čechách:	

 Mezi	důvody	proti	návštěvě	se	řadí	na	první	místo	po‐
chybnosti	 o	 osobní	 bezpečnosti	 a	 pocitu	 jistoty.	 Tento	
aspekt	 odlišuje	 Česko	 v	 porovnání	 s	 Rakouskem	 a	 Dán‐
skem.		

Kategorie	odpovědi	
(2362	jednotlivých	odpovědí	od	
987	dotazovaných,	938	odpoví‐

dajících)	

Procent	z	2362	
odpovědí	

Dílčí	kategorie	 Procent	z	2362	

Nakupování	 56,4	

Pohonné	hmoty,	tankování	 21,2	

Pochutiny,	cigarety,	alkohol	 13,9	

Nákupy	obecně	 11,8	

Potraviny	 5,5	

Použité	zboží	 2,9	

Léky	a	drogistické	zboží	 1,1	

Volnočasové	aktivity	 28,1	

Poznávání	měst	 7,4	

Dovolená	obecně	 6,5	

Kultura	a	návštěvy	obecně	 6,1	

Sportovní	aktivity,	turistika	 4,8	

Společnost,	rodina		 2,5	

Příroda	 0,8	

Využívání	služeb	a		
pohostinství	

11,1	

Restaurace,	kavárna	 3,6	

Casino,	„veřejné	domy“	 3,5	

Kosmetika,	medicína,	wellness		 3,2	

„Vyrazit	si“	(disco,	klub)	 0,6	

Řemeslo	 0,3	

Povolání	a	vzdělání	 2,0	 Práce	 1,4	

Škola,	studium	 0,6	

Jiné	 1,8	 Úspora	 1,5	

Využití	pracovní	doby	 0,3	

Označení	faktoru	 Důležité	obsahy	

Dovolená,	kultura,	wellness	
Dovolená,	krátkodobá	dovolená,	prohlídka	

Kultura,	koncerty,	představení	

Zdraví,	péče,	lázně	

Nákup	 Nakupování	a	tankování	

Služby	

Práce	a	rodina	 Návštěva	přátel	a	rodiny	

Práce,	povolání	

Sport	
Sportovní	akce	

Sportovní	vyžití	

Obrázek	28:	Důvody	návštěv	v	Čechách	(volně)	

Obrázek	29:	Čtyři	hlavní	motivy	návštěvy	Čech	
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10.5 Kvantitativní vyhodnocení nejdůležitějších 
nákupních motivů 

K	 devíti	 návštěvním	 motivům	 měli	 respondenti	 přiřadit	
hodnocení	významu:	„nakupování“,	„tankování“,	„kultura,	
koncerty,	 představení“,	 „dovolená,	 krátkodobá	 dovolená,	
prohlídka“,	 „zdraví,	 péče,	 lázně“,	 „sportovní	 akce“,	 „ná‐
vštěva	přátel	nebo	rodiny“,	„práce	a	povolání“	a	„služby“.		

Uvedená	hodnocení	významu	byla	vyhodnocena	 faktoro‐
vou	 analýzou,	 jejímž	 výsledkem	 bylo	 shrnutí	 převažují‐
cích	návštěvních	motivů.	Obrázek31	ukazuje	hlavní	moti‐
vy	 (tzv.	 „benefit‐faktory“),	 přičemž	 uvedené	 pořadí	 ještě	

nic	nevypovídá	o	tom,	 jak	 jsou	tyto	návštěvní	motivy	vý‐
znamné	pro	respondenty.	

 Detailní	analýzy	ukazují,	že	především	nákupní	motiv	
signifikantně	 závisí	 na	 četnosti	 návštěv:	 Pro	 koho	 je	 ná‐
kup	důležitý,	 jezdí	 do	 sousední	 země	 častěji,	 než	 je	 prů‐
měrná	hodnota.		

 Pro	osoby,	které	bydlí	dále	od	hranice,	 je	nadprůměr‐
ně	důležitý	motiv	„Dovolená,	kultura,	wellness“.	To	sa‐
mé	platí	pro	zvyšující	 se	věk	respondentů.	Naproti	 tomu	
se	zvyšujícím	se	věkem	má	pro	respondenty	nižší	význam	
„nakupování“	a	„sport“.	A	rovněž	z	rostoucí	délkou	živo‐
ta	v	příhraničí	klesá	u	respondentů	motiv	nákupu	

	 	

Kategorie	odpovědí		
(81	dílčích	odpovědí	z	987	dotázaných,	70	respondentů)	

Procent	z	81		
(vícečetné	odpovědi)	

Strach,	pocit	nejistoty,	pochyby,	nepříjemné	pocity	 29,6	

Bez	zájmu	 21,0	

Chybějící	atraktivita,	jiné	země	jsou	hezčí	 19,8	

Ekonomické	důvody	(směnný	kurs,	nárůst	cen)	 19,7	

Není	příležitost	 9,9	

celkově	 100,0	

Obrázek	30:	Důvody	proti	návštěvě	v	Čechách	(volně)	
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11 Informace a jazyk 

11.1 Jak je možné se v Čechách dorozumět 

Důležitým	determinantem	pro	příjemný	pocit	 návštěvní‐
ků	v	cizí	zemi	s	cizím	jazykem	je	orientace.	Z	následujícího	
obrázku	 je	patrné,	že	situace	pro	německé	návštěvníky	v	
Čechách	je	v	tomto	ohledu	relativně	výhodná.		

 Téměř	 95	 procent	 odpovědí	 „němčina“	 jakožto	 doro‐
zumívací	 jazyk	 je	 důkazem	 dobrého	 vysvědčení	 českých	
obchodníků	a	poskytovatelů	služeb	z	pohledu	jazykových	
schopností.		

 Mladší	německá	cílová	skupina,	která	důvěřuje	zahra‐

ničním	cestám,	vychází	ze	samozřejmého	předpokladu,	že	
v	zahraničí	je	možno	se	domluvit	anglicky,	pokud	neovlá‐
dáte	místní	 jazyk.	V	západních	Čechách	 tomu	tak	zpravi‐
dla	 není.	 V	 městských	 hotelích	 a	 restauracích	 je	 možno	
často	 potkat	 také	 anglicky	 mluvící	 personál;	 ve	 venkov‐
ských	oblastech	 tomu	 tak	 rozhodně	 není,	 v	 obchodech	 a	
restauracích	se	jedná	spíše	o	výjimky.		

 Němečtí	návštěvníci	si	málo	uvědomují,	s	jakou	samo‐
zřejmostí	 očekávají	 znalost	 německého	 jazyka	 na	 straně	

českého	personálu.	Při	obchůzce	na	místě	bylo	zjištěno,	že	
informační	 cedule	 tuto	 skutečnost	 ne	 vždy	 potvrzují.	
Menší	 obchody,	 poskytovatelé	 služeb,	 podniky	 z	 oblasti	
hotelnictví	 a	 restaurací	 pochopily,	 že	 němečtí	 zákazníci	
tvoří	velký	podíl	na	obratu	 firmy.	Tito	živnostníci	hovoří	
převážně	 dobrou	 němčinou	 a	 dokazují	 to	 na	 vývěskách,	
jídelních	lístcích	a	směrovkách.	U	velkých	podniků	a	ještě	
více	 u	 veřejného	 majetku	 (cest,	 parkoviště,	 atd.),	 jsou	
směrovky	 uvedeny	 v	 češtině,	 resp.	 v	 angličtině,	 z	 části	 v	
ruštině,	avšak	zřídkakdy	všude).		

 Regionálnímu	 marketingu	 lze	 doporučit	 vyznačit	 ně‐
mecky	ukazatele	u	cest,	parkovací	místa	a	další	(po	vzoru	
jižního	Tyrolska,	Alsaska,	kde	je	toto	praktikováno).	Toto	
opatření	 by	nevedlo	 jen	 k	 lepší	 orientaci	 německých	ná‐
vštěvníků,	nýbrž	taktéž	redukuje	pocit	nebezpečí	a	nejis‐
toty	a	tím	eliminovat	bariéru	návštěvníků.		
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Obrázek	31:	Informační	zdroje	o	nabídkách	a	akcích	v	
západočeském	příhraničí		

Obrázek	32:	Jazyk	používaný	respondenty	v	Čechách	
(Možnost	více	odpovědí,	údaje	v	procentech	od	987		
respondentů)	
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11.2 Jak se návštěvníci informují 

Odpověď	 budoucích	 návštěvníků	 by	 měla	 udávat,	 které	
informační	 zdroje	 skutečně	 využívají.	 Zodpovědní	 pra‐
covníci	spolků	a	regionálního	marketingu	v	osobních	roz‐
hovorech	 potvrdili	 příležitostnou	 snahu	 umístit	 nabídky	
pro	návštěvníky	z	jiné	země	v	masmédiích.	

	

 Je	 pozoruhodné,	 že	 potenciální	 návštěvníci	 jen	 zříd‐
kakdy	u	volných	odpovědí	jmenovali	TV	a	rádio	jako	zdroj	
informací.	 Naproti	 tomu	 dominovaly	 ústní	 informace,	
osobní	informovanost	na	internetu	a	prohlížení	tištěných	
prospektů,	časopisů	a	novin.	

12 Výdaje návštěvníků 

12.1 Preferovaný způsob úhrady 

Česko	není	doposud	členem	měnové	unie,	proto	se	nabízí	
různé	způsoby	platby.		

 Velká	většina	německých	návštěvníků	(cca	78%)	pre‐
feruje	platbu	v	eurech	v	hotovosti.	Praxe	ukazuje,	 že	ob‐
chod	a	pohostinství	v	západních	Čechách	umějí	jednoduše	
zpracovat	 takovou	 platbu:	 Euro	 je	 akceptováno	 téměř	

všude	a	přepočítáno	tržním	kursem.	Tudíž	 je	pochopitel‐
né,	že	pouze	cca	8%	respondentů	preferuje	platbu	v	hoto‐
vosti	v	korunách.		

 Také	EC‐Karta	 (cca	 4%)	 a	 kreditní	 karta	 (cca	 3%)	 se	
objevily	 v	 odpovědích.	 Další	 cca	 4	 procenta	 návštěvníků	
nemají	jednoznačnou	preferenci	způsobu	placení.		

12.2 Výdaje za nákupy a tankování a v pohostinství 

 Dotazovaní	žijící	na	dotačním	území	vydali	v	pohostin‐
ství	v	roce	2012	v	České	republice	v	průměru	88,41	euro.	
Výdaje	 za	 nákupy	 a	 tankování	 činily	 523,22	 euro	 v	 prů‐
měru.	Při	propočtu	sumy	obratu	při	zohlednění	věkových	
skupin	a	vzdálenosti	bydliště	od	hranice	se	dostaneme	na	
částku	více	než	sto	milionu	euro	ročně.	

	 	

	Výdaje	za	návštěvy	restaurací,	nákupy	a	tankování		
v	Čechách	2012	

Četnost	 Procenta	

„nic“	(0	euro)	 140	 18,7	

„velmi	málo“	(1	až	50	euro)	 53	 7,1	

„málo“	(51	až300	euro)	 206	 27,5	

	„střed“	(301	až	1000	euro)	 194	 25,9	

„hodně“	(více	než	1000	euro)	 157	 20,9	

celkově	 750	 100,0	

Obrázek	33:	Celkové	výdaje	2012,	osoby	s	bydlištěm	do	80	km	od	hranice	
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13 Image západních Čech 

13.1 Volné odpovědi 

V	 rámci	 imagové	 analýzy	 bylo	 nejprve	 zjišťováno,	 jak	 je	
Česko	 hodnoceno	 v	 porovnání	 s	 ostatními	 sousedními	
zeměmi.	 Volné	 dotazování	 doložilo	 reálný	 pohled	 na	
existující	hodnocení:	vyskytly	se	zde	i	předsudky	a	chyb‐
ějící	 odpovědi.	 Nakonec	 to	 jsou	 právě	 subjektivní	 ho‐
dnocení,	 která	 utvářejí	 image	 a	 působí	 na	 chování	
návštěvníků	nikoliv	objektivní	skutečnosti.		

1688	hodnotících	výpovědí	 lze	diferencovat	do	převážně	
negativních	(v	obrázek	34červeně	vyznačené)	a	převážně	
pozitivních	kategorií	(zelené).	Z	toho	plynou	nejzásadněj‐
ší	závěry:	

 Nejčastěji	 byly	 zmiňovány	 výpovědi	 hodnotící	 kladně	
sousedské	vztahy	a/nebo	jejich	pozitivní	vývoj.	Česká	re‐
publika	je	bez	předsudků	„zcela	normální“	sousední	zemí.	
Dodatečná	analýza,	která	není	zachycena	graficky,	ukazu‐
je,	že	celkem	52	procent	dotázaných	toto	uvedlo	jako	prv‐
ní	myšlenku	v	reakci	na	položenou	otázku.			

 Tři	 následující	 kategorie	 odpovědí	 obsahují	 kritické	
body,	které	lze	shrnout	nadřazeným	pojmem	„nízký	stan‐
dard“:	 Zmiňována	 byla	 zaostalost	 životního	 standardu,	
nedostatky	 v	 infrastruktuře	 a	 (s	 tím	 související)	 nižší	
atraktivita	regionu.		

 8,2	procent	odpovědí	zdůrazňuje	pozitivní	vývoj	v	pří‐
hraničí;	 téměř	 stejný	 počet	 respondentů	 označilo	

situaci	 v	 příhraničí	 jako	 problematickou.	 Čímž	 se	 dostá‐
váme	k	druhému	bodu	kritiky,	 a	 sice	nedostatečný	pocit	
bezpečí	a	strach	před	kriminalitou	–	obojí	bylo	často	zmi‐
ňováno	 v	 souvislosti	 s	 hodnocením	 příhraničí.	 Častými	
hesly	byly	v	 tomto	kontextu	drogy,	krádeže,	prostituce	a	
nejistota	na	asijských	trzích.		

 Pozitivně	byly	hodnoceny	výhodné	ceny	při	nákupu	a	
v	gastronomii.		

Patrné	 jsou	četné	kategorie	odpovědí,	které	ale	díky	níz‐
kému	počtu	hodnocení	nebyly	validní	pro	vyvození	tren‐
dů.	Často	si	pozitivní	a	negativní	hodnocení	protiřečí.		

Při	 hodnocení	 situace	 jmenují	 dotazovaní	 u	 volných	 od‐
povědí	nejčastěji	 aspekty,	u	kterých	se	ale	nejedná	o	ná‐
kupy	a	nízké	ceny.	Z	toho	vyplývá	na	základě	tvrzení	vět

Kategorizace	odpovědí
(803	pozitivních	a	885	kritických	hodnocení	ze	strany	987	dotázaných)	

Procent	
z	1688	vícečetných	odpovědí	

Dobré	sousedské	vztahy,	pozitivní	vývoj	 28,8	

Čechy	v	porovnání	s	jinými	státy	zaostalejší	 14,3	

Nižší	atraktivita	země	 10,3	

Nedostatečná	infrastruktura	a	nižší	životní	standard	 9,1	

Pozitivní	vývoj	v	okolí	hranice	 8,2	

Problematická	situace	v	okolí	hranice	 7,4	

Strach	z	kriminality,	pocit	chybějícího	bezpečí	 7,1	

Ceny,	výhodné	nakupování	 5,1	

Atraktivita	nákupů	a	pohostinství	 3,3	

Špatná	image	země	 2,1	

Pozitivní	atmosféra	a	atraktivita	země	 1,0	

Jiná	mentalita	lidí 0,9	

Kultura	a	volný	čas	– pozitivní	 0,6	

Ceny	již	nejsou	výhodné	 0,6	

Mentalita	lidí	– pozitivní	 0,5	

Problémy	při	nákupech	a	v	pohostinství	 0,5	

Obrázek	34:	Volné	asociace	k	západním	Čechám	
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šiny,	 že	 celkové	hodnocení	 sousední	 země	nelze	 reduko‐
vat	na	pojmy	typu	shopping,	které	se	v	poslední	době	stá‐
vají	již	klišé.			

Detailní	 vyhodnocení	 ukazují,	 že	 39,2	 procent	 dotazova‐
ných	udalo	negativní	hodnocení.	Ti,	 kteří	negativně	hod‐
notili,	zmiňovali	najednou	více	bodů	(v	průměru	2,3	hod‐
nocení	 na	 osobu).	 Většina	 obyvatel	 chápe	 Čechy	 jako	
normálního	 souseda,	 ke	 kterému	 lze	 přistupovat	 bez	
předsudků	 a	 to	 i	 v	 případě	 zvyklostí	 jednotlivých	 států,	
které	se	objevují.		

13.2 Čechy jako pracovní místo 

Otázka,	 zda	 je	pro	 respondenty	možné	 si	představit	pra‐
covat	v	sousední	zemi,	je	důležitý	indikátor	normálu	vzta‐
hů	k	Čechám	a	jejich	image.		

 U	 lidí	 ekonomicky	 aktivních	 je	19,6	 procent,	 kteří	 si	
dovedou	představit	pracovat	v	zahraničí.	Čtyři	pětiny	na‐
proti	tomu	si	tuto	skutečnost	představit	nedovedou.		

 Ti,	kteří	by	pracovali	v	sousední	zemi,	jmenovali	prak‐
ticky	všechna	odvětví	a	velikosti	podniků	jako	potenciální	
zaměstnavatele,	 konkrétně	 v	 oblasti	 nákupu	 a	 prodejů	
(28,7%	odpovědí),	řemeslo	(11,4%)	a	obchod	(8,4%).	5,4	
procent	 si	 dovede	 představit	 pracovat	 v	 libovolném	 od‐
větví	v	Čechách.	

Proti	zaměstnání	v	sousední	zemi	bylo	vysloveno	807	od‐
povědí:	

 Na	prvním	místě	důvodů	proti	 zaměstnání	v	Čechách	
stojí	hospodářské	aspekty,	 a	 to	možnost	 pouze	 nižších	
výdělků	 a	 kariérní	možnosti,	 horší	 pracovní	 podmínky	 a	
sociální	výkony	a	nižší	životní	standard.	Respondenti	po‐
ciťují	hospodářský	pokles.		

 Jazyková	 bariéra	 je	 ze	 strany	 německých	 pracovníků	
objektivním	 důvodem	 –	 obzvláště	 pokud	 se	 jedná	 o	 po‐
kročilejší	věk,	ve	kterém	se	již	jen	těžko	člověk	naučí	cizí	
řeč.	 Zadruhé	 jsou	 relevantní	 nejen	 ve	 vztahu	 k	 Čechám	
důvod	 pevného	 pracovního	 poměru	 a	 důvod	 osobní	
vazby.	 Studie	 dokládají	mimořádnou	 vazbu	 na	 domov	 u	
obyvatel	severovýchodního	Bavorska.	

 Zvláštností	 je	důvod	zvažování	bezpečnosti,	který	zís‐
kal	11	procent	odpovědí.	Proti	těmto	úvahám	je	nutné	na	
straně	západních	Čech	přijmout	opatření.		

13.3 Čechy jako bydliště 

Jako	 „možné	bydliště“	 je	Česko	obdobně	hodnoceno	 jako	
pracovní	místo:	

 17,2	procent	si	dovede	představit	bydlet	v	Čechách.	

Kategorie	odpovědí		
(807	odpovědí	z	694	respondentů,	kteří	si		
nedovedou	představit	pracovat	v	Čechách)	

Procent		
z	807	vícečetných	odpovědí	

Možnost	výdělku,	kariéra	 22,4	

Jiná	mentalita,	jazyková	bariéra	 22,2	

Osobně	vázán	na	práci	a	sociální	kontakty	 14,7	

Nevole,	zvažování	bezpečnosti,	nelíbí	se	 11,0	

Věk	 9,8	

Horší	pracovní	podmínky	a	sociální	výkony	 5,1	

Vazba	na	domov	 4,6	

Nižší	životní	standard,	horší	infrastruktura	 4,5	

Nespecifikované	odmítnutí	 4,9	

Obrázek	35:	Důvody	proti	zaměstnání	v	Čechách	

Obrázek	36:	Důvody	proti	bydlení	v	Čechách	Důvody	proti	zaměstnání	v	Čechách	

Kategorie	odpovědí		
(860	odpovědí	694	respondentů,	kteří	si	nedovedou	představit	bydlet	v	Čechách)	

Procent		
z	860	vícečetných	odpovědí	

Vazba	na	domov	 20,2	
Rodina	a	přátele,	osobní	vazby	 19,8	

Kulturní	rozdíly	a	jazykové	problémy	 17,8	
Nevole,	nelíbí	se	 11,5	

Životní	standard,	infrastruktura,	stupeň	vývoje	 11,2	
Zvažování	z	důvodu	bezpečnosti	a	kriminality	 10,9	

Nespecifikováno	(„prostě	nechci“)	 4,0	
Věk	 3,1	

Ostatní	(jednotlivé	odpovědi)	 1,5	
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 Důvodům	proti	 bydlení	 v	 Čechách	dominují	 vazba	na	
domov	stejně	 jako	osobní	vazby	(srov.	Obrázek	35)	Díky	
vazbě	 na	 domov	 obyvatel	 severovýchodního	 Bavorska	
není	 třeba	 interpretovat	nejdůležitější	důvody	proti	byd‐
lišti	 v	Česku	 „šovinisticky“	 resp.	 znevažovat	 sousední	 ze‐
mi.	Mnohem	více	 je	 to	 zapříčiněno	malou	mobilitou	 a	 je	
úplně	jedno	jakým	směrem.		

 Nejdůležitější	 důvody	 proti	 žití	 v	 Čechách	 tvoří	 další	
kategorie,	 vědomé	 kulturní	 rozdíly,	 postrádaná	 líbivost,	
nedobrý	 pocit	 v	 sousední	 zemi	 a	 pocit	 nižšího	 životního	
standardu	a	chybějícího	bezpečí.		

13.4 Hodnocení nákupní situace 

Nákupní	situace	byla	hodnocena	v	11	dílčích	otázkách	a	to	
školními	známkami	1	(velmi	dobré)	až	6	(velmi	špatné).	

V	 průřezu	 aspektů	 vyznívá	 hodnocení	 průměrnými	 hod‐
notami	spíše	kriticky.	Průměrné	hodnoty	pod	2,0	obsahují	
právě	tato	kritická	hodnocení.	Známky	3,0	a	horší	signali‐
zují	potřebu	zlepšení(viz	obrázek	38).	

 Vcelku	dobré	hodnocení	získaly	pouze	„otevírací	doba“	
a	 „cenová	 hladina	 zboží“.	 V	 té	 souvislosti	 získala	 ještě	
„parkovací	situace	ve	městech“	 lepší	hodnocení	než	v	se‐
verovýchodním	Bavorsku.	

 	„Přátelskost	 personálu“,	 „znalost	 němčiny“	 a	 „parko‐
vací	situace	ve	městech“	leží	uprostřed	hodnocení	a	je	zde	
potenciál	na	možná	zlepšení	z	pohledu	dotazovaných.	

 Největším	 deficitem	 nákupních	 podmínek	 jsou	 nevy‐
bavené	„prodejny	pro	náročné“.	Obdobně	je	tomu	u	„kva‐
lity	zboží“.	

Jako	příklady	dvou	důležitých	nákupních	míst	v	rámci	do‐
tačního	území	Cíle	3	na	české	straně	byla	vybrána	města	
Cheb	a	Plzeň.		

 Průměrné	známky	se	pohybují	s	hodnotami	2,7	(Cheb)	
a	2,6	 (Plzeň)	na	průměrné	úrovni.	Ve	srovnatelných	šet‐
řeních	získala	města	od	stejné	cílové	skupiny	v	Severním	
Bavorsku	známku	2,2.	

Hodnocení	městských	oblastí	závisí	rovněž	na	referenční	
úrovni	 cílové	 skupiny.	 Domovským	 regionem	 je	 v	 tomto	
případě	pro	cílovou	skupinu	vesnická	a	strukturálně	slabá	
oblast,	 chybí	 velkoměsta.	K	 tomu	 je	 zde	efekt	přivyknutí	
proti	 po	 desetiletí	 známé	 situaci	 v	 sousední	 zemi.	 Díky	
tomu	dopadlo	hodnocení	západních	Čech	ještě	mírně,	než	
by	dopadlo	hodnocení	 v	 atraktivní,	 velkoměstské	 oblasti	
Německa.14	

13.5 Hodnocení pohostinství 

Hodnocení	 pohostinství	 dopadlo	 v	 průměru	 trochu	 lépe	
než	nákupní	situace:	

 Především	 byla	 dobře	 hodnocena	 cenová	 úroveň	 re‐
staurací.	

 Znalosti	 němčiny	 personálu	 a	 přátelskost	 personálu	
obdržely	„ještě	dobré“	hodnocení.	Stojí	za	povšimnutí,	že	

																																																																		
14	 Krátké	ohlédnutí	za	srovnání	s	výsledky	jiných	studií	z	mi‐

nulosti:	Mezitím	co	„hornofrančtí“	obyvatelé	Hofu	hodnoti‐
li	město	Hof	známkou	2,2,	pracovníci	veřejné	správy	dosa‐
zení	do	Hofu	z	Augsburgu	a	Mnichova	přiřadili	nákupním	
možnostem	ve	městě	Hof	celkovou	známku	3,1.		

Obrázek	37:	Hodnocení	nákupní	situace	

Kriterium:	školní	známky	(1	–	6)	pro…	 Známka	
Ve	srovnání	k	severovýchodnímu	Bavorsku	

horší	 stejné	 lepší	

Počet	obchodů	 3,0	 44,3	%	 43,1	%	 12,6	%	

Vybavenost	obchodů	pro	náročné	 3,1	 53,4	%	 37,1	%	 9,5	%	

Kvalita	nabízeného	zboží	 3,1	 47,6	%	 45,3	%	 7,1	%	

Cenová	hladina	zboží	 2,2	 8,3	%	 23,8	%	 67,9	%	

Přátelskost	personálu	 2,7	 23,4	%	 57,8	%	 18,8	%	

Odborné	znalosti	personálu	 3,1	 42,4	%	 49,2	%	 8,4	%	

Otevírací	doba	 2,1	 5,5	%	 36,4	%	 58,1	%	

Záruční	podmínky	a	kulance	 3,4	 44,9	%	 46,2	%	 9,0	%	

Parkovací	situace	ve	městech	 2,7	 17,2	%	 58,5	%	 24,3	%	

Znalost	angličtiny	 3,5	 48,7	%	 38,1	%	 13,2	%	

Znalost	němčiny	 2,5	 	 	 	
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srovnání	se	severovýchodním	Bavorskem	vyznívá	dokon‐
ce	trochu	lépe	pro	západní	Čechy.		

 Trochu	 kritiky	 zaslouží	 kvalitativní	 aspekty	 „vybave‐
nosti“	 a	 „kvalita	 nabízených	 pokrmů“,	 přestože	 známky	
2,7	a	2,8	nejsou	na	zásadně	nízké	úrovni.	Situace	v	západ‐
ních	Čechách	je	zde	horší	než	v	severovýchodním	Bavor‐
sku.		

 Kritika	 znalosti	 angličtiny	 personálu	 se	 objevila	
zejména	na	 straně	mladých	návštěvníků,	 jak	ukazuje	de‐
tailní	analýza.		

13.6 Hodnocení pamětihodností, volnočasové na‐
bídky a infrastruktury 

Právě	 v	 oblasti	 „nabídky	 volnočasových	 aktivit	 a	 in‐
frastruktury“	 vyšly	 ve	 srovnání	 nejhorší	 hodnoty.	 Prů‐
měrná	 hodnota	 3,5	 a	méně	 (čím	 je	 způsobeno	 blíže	 obr.	
16).	Jedná	se	o	výjimku	v	šetřeních	tohoto	typu	a	lze	tuto	
skutečnost	chápat	jako	alarmující	signál.	

 Nejvíce	kriticky	byl	hodnocen	„pocit	bezpečí	na	veřej‐
nosti“.	Další	analýzy	(bez	grafického	zpracování)	ukazují,	
že	tento	problém	má	dopad	i	na	jiné	aspekty	otázek	a	sni‐
žuje	jejich	hodnocení.		

 Ani	nabídce	wellness	a	lázeňských	služeb,	pamětihod‐
nostem,	přírodě	a	 jiným	aspektům,	kde	mají	západní	Če‐
chy	 své	 objektivní	 silné	 stránky,	 nebyly	 přiřazeny	 dobré	
známky	–	přestože	v	mnohých	 těchto	aspektech	byly	zá‐

padní	 Čechy	 lépe	 hodnoceny	 lépe	 než	 domovský	 region	
respondentů.	Zde	stále	zůstává	nevyužitý	potenciál.		

13.7 Celkové hodnocení 

Celkově	hodnotili	respondenti	západočeský	region	znám‐
kou	2,8.	Ve	srovnání	k	tomu	obdrželo	severovýchodní	Ba‐
vorsko	známku	2,5.	Rozdíl	 je	statisticky	signifikantní,	ale	
uvažováno	v	absolutních	hodnotách	nevýznamný.	

 Největší	rozdíl	je	mezi	známkováním	u	středních	hod‐
not.	Mezitímco	severovýchodnímu	Bavorsku	byla	nejčas‐
těji	 přiřazována	 známa	 „2“,	 dominuje	 západním	 Čechám	
známka	„3“.		

 Další	 analýza	 (bez	 obrázku)	 ukazuje,	 že	 také	 v	 rámci	
celkového	 hodnocení	 hraje	 „pocit	 bezpečí	 na	 veřejnosti“	
rozhodující	roli.	Osoby,	které	se	cítí	bezpečně,	hodnotí	zá‐
padní	Čechy	v	průměru	známkou	2,4	a	tím	přibližně	stej‐
ně	jako	u	severovýchodního	Bavorska.	Kdo	se	však	necítí	
na	 veřejnosti	 špatně,	 ten	 udává	 v	 průměru	 hodnotu	2,9.	
Aby	došlo	k	vylepšení	vnímání	západních	Čech,	musí	bez‐
podmínečně	 dojít	 na	 prvním	 místě	 ke	 zlepšení	 pocitu	
bezpečí	na	veřejnosti.		

 Za	 zmínku	 stojí,	 že	 právě	 zákazníci	 (kupující	 levného	
zboží)	přiřazovali	západním	Čechám	nejhorší	známky.	To‐
to	 zjištění	 se	 může	 jevit	 jako	 sporné,	 je	 otázkou	 zda	 se	
chtějí	 západní	 Čechy	 v	 budoucnosti	 z	 hlediska	 strategic‐
kého	 positioningu	 orientovat	 na	 kupující	 laciného	 zboží.	
Již	dnes	jsou	kupující	levného	zboží	největšími	kritiky	re‐
gionu;	 zjevně	 mají	 zájem	 i	 na	 jiných	 skutečnostech	 než	

Kriterium:	školní	známky	(1	–	6)	pro…	 Známka	
Ve	srovnání	k	severovýchodnímu	Bavorsku	

horší	 stejné	 lepší	

Počet	restaurací	a	hotelů	 2,6	 21,6	%	 59,7	%	 18,8	%	

Vybavenost	restaurací	a	hotelů	 2,8	 34,3	%	 51,4	%	 14,3	%	

Kvalita	nabízených	pokrmů	 2,7	 30,0	%	 57,6	%	 12,4	%	

Šíře	nabídky	pokrmů	 2,6	 26,3	%	 59,1	%	 14,6	%	

Cenová	hladina	restaurací	 1,9	 6,9	%	 23,3	%	 69,8	%	

Přátelskost	personálu	 2,4	 13,4	%	 64,2	%	 22,5	%	

Znalost	angličtiny	 3,2	 43,6	%	 43,8	%	 12,6	%	

Znalost	němčiny	 2,4	 	 	 	

Obrázek	38:	Zdůraznění	pohostinství	

Kriterium:	školní	známky	(1	–	6)	pro…	 Známka	
Ve	srovnání	k	severovýchodnímu	Bavorsku	

horší	 stejné	 lepší	

Pamětihodnosti	 2,4	 16,9	 58,6	 24,5	

Vybavení	a	atmosféra	ve	městech	 2,8	 36,7	 47,0	 16,4	

Příroda,	hory,	rybníky,	jezera,	turistika		 2,5	 17,1	 63,6	 19,4	

Situace	na	ulicích	 3,5	 57,4	 26,3	 16,2	

Pocit	bezpečí	na	veřejnosti	 3,7	 66,9	 25,7	 7,3	

Přátelskost	lidí	 2,6	 19,3	 65,0	 15,6	

Kulturní	nabídka	 2,6	 18,5	 66,7	 14,8	

Nabídka	sportovních	aktivit	 2,7	 21,4	 62,4	 16,2	

Nabídka	zdravotní	péče,	lázně,	wellness	 2,4	 12,3	 52,6	 35,1	

Obrázek	39:	Hodnocení	nabídky	volnočasových	aktivit	a	infrastruktury	v	západních	Čechách	
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pouze	 nízkých	 cenách	 a	 jsou	 ve	 svých	 očekáváních	 zkla‐
máni.	Toto	zjištění	se	týká	zároveň	i	německého	referenč‐
ního	území	(také	zde	uděloval	okruh	takovýchto	zákazní‐
ků	nejhorší	známky	v	hodnocení),	čímž	je	jasné,	že	špatná	
známka	 se	 vztahuje	 spíše	 k	 osobám	 respondentů	 než	 k	
hodnocenému	 území.	 	 Jinými	 slovy:	 Kdo	 se	 bude	 nadále	
orientovat	pouze	na	nízké	ceny,	 tomu	by	nemělo	být	 tak	
jednoduše	 vyhověno.	 Regionální	 marketing	 by	 měl	 bez‐
podmínečně	stanovit	jiná	kritéria	positioningu,	čímž	by	se	
zajistil	jakýsi	„trading‐up“	regionu.	

Souhrnně	lze	konstatovat,	že	se	respondenti	snažili	vyvá‐
ženě	hodnotit	region.	Je	známo,	že	severovýchodní	Bavor‐
sko	s	ohledem	na	nákupní	možnosti,	infrastrukturu	a	další	

nenabízí	 špičkovou	 kvalitu	 v	 porovnání	 s	 ostatními	 ne‐
meckými	regiony.	Celková	známka	2,5	pro	hodnocení	zá‐
padních	 Čech	 lze	 označit	 za	 realistické	 hodnocení,	 při‐
čemž	 právě	 silná	 vazba	 na	 domov	 zapříčinila,	 že	
hodnocení	nebylo	horší.		

Třebaže	byly	západní	Čechy	 celkově	o	něco	hůře	hodno‐
ceny,	není	celkový	odstup	markantní.	I	přes	některé	před‐
sudky	 a	 zprávy	o	negativních	 zážitcích,	 nemají	 v	 úmyslu	
dotazovaní	sousední	zemi	znevažovat.	Že	existují	de	facto	
objektivní	rozdíly,	jako	např.	infrastruktura,	má	své	opod‐
statnění	rovněž	v	samotných	hodnotách.	 	Rovněž	skuteč‐
nost,	 že	 takovéto	 rozdíly	nebyly	 respondenty	hodnoceny	
hůře	 než	 0,3	 na	 stupnici	 známek,	 je	 důkazem	 žádoucího	
pohledu	na	sousední	zemi.	

	 	

Obrázek	40:	Celková	známka	pro	severovýchodní	Bavorsko	(n	=	957)	a	západočeský	pohraniční	region	(n	=	947);	v	pro‐
centech	z	platných	odpovědí	
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14 Zkušenosti návštěvníků Čech a zlepšující opatření 

14.1 Pozitivní zkušenosti 

Vedle	afektivního	odhadu	národa	musejí	být	při	hodnoce‐
ní	 vztahů	v	 sousední	 zemi	 zohledněny	 reálné	 zkušenosti	
během	 návštěv.	 Volné	 dotazování	 pozitivních	 a	 negativ‐
ních	zkušeností	(„Critical	Incidents“)	umožňuje	zdůraznit	
a	 rozpracovat	 kritická	 místa	 a	 opatření	 jejich	 nápravy.	
Zprostředkované	 slabiny	 poskytují	 základy	 pro	 úvahy	 o	
zlepšujících	opatřeních.		

 U	pozitivních	zkušeností	stojí	na	prvním	místě	výhod‐
né	ceny,	možnost	úspor	a	realizované	dobré	nákupy	vše‐
ho	druhu.	Celkem	tvoří	28	procent	odpovědí.		

 Na	druhém	místě	 stojí	 pozitivní	 zážitky	 s	 lidmi	 v	 Če‐
chách,	 kterým	 je	 přisuzována	 velká	 míra	 přátelskosti,	
ochoty	pomoci	a	pohostinnosti.		

 Rovněž	kvalitativní	aspekty	jako	atmosféra	ve	městech	
a	na	vesnici	stejně	jako	kvalita	produktů	a	služeb	se	obje‐
vují	v	pozitivních	zkušenostech.		

 Nedoceněn	zůstává	aspekt	„kultura“,	kterému	připadá	
pouze	3,3	procenta	pozitivních	odpovědí.	Těžko	může	být	
tato	 skutečnost	označena	 jako	paušální	nedostatek	v	na‐
bídce,	 neboť	 okruh	 lidí,	 kteří	 požadují	 kulturní	 nabídku,	
se	vyjádřil	k	této	otázce	převážně	pozitivně.	Místo	toho	je	
to	 tak,	 že	 většina	 dotazovaných	 vůbec	 žádnou	 kulturní	
nabídku	 nesleduje	 a	 díky	 tomu	 se	 ani	 nemůže	 pozitivně	
vyjádřit.	Zde	se	ukazuje	znovu	fenomén	politiky	nabídky,	
která	platí	jak	pro	výrobní	podniky,	tak	pro	marketingové	
aktivity	 regionu:	 Co	 stojí	 v	 popředí	 a	má	 za	 cíl	 být	 zob‐
chodováno,	to	na	sebe	přitáhne	rovněž	určitou	poptávku.	
Kde	dominují	nízké	ceny	a	neodolatelné	nabídky	v	nabíd‐
kovém	listu,	tam	budou	přilákáni	zákazníci,	kteří	se	orien‐
tují	 především	 na	 tyto	 akce.	 Kdybychom	 chtěli	 naproti	
tomu	podporovat	kvalitativně	vyšší	cestovní	ruch	a	celko‐
vě	budovat	„trading‐up“	s	cílem	přitáhnout	náročné	a	po‐
tenciálně	bohaté	publikum,	pak	musejí	být	komunikovány	
kvalitní	nabídky	v	ubytovacích	službách,	v	cestovním	ru‐
chu,	 gastronomii,	 kultuře	 a	 volnočasové	 nabídce	 všeho	
druhu.	Zde	by	stálo	za	zmínku	doporučit	potlačení	živnos‐
tí	s	asijskými	produkty,	duty‐free,	atd.	a	zároveň	uplatnění	

restriktivní	politiky	s	ohledem	na	tyto	nabídky,	neboť	ná‐
ročná	cílová	skupina	se	chová	jako	„plachý	srnec“,	který	u	
zážitku	 vzbuzující	 averzi	 v	 budoucnu	 stejná	místa	 nevy‐
hledá.			

 „Pozitivní	 zážitky“	 v	 oblasti	 prostituce	 byly	 rovněž	
zmiňovány.	Vzhledem	k	rozsahu	těchto	služeb	v	příhrani‐
čí	se	vychází	z	toho,	že	tak	malé	procento	odpovědí	nevy‐
povídá	nic	o	faktickém	využívání	těchto	služeb.		

Celkově	ukazuje	počet	a	různorodost	pozitivních	odpově‐
dí,	že	západočeský	příhraniční	region	může	nabídnout	ví‐
ce	než	jen	stereotypy	„nízké	ceny“	a	„masážní	salón“.	Do‐
poručuje	 se,	 ukázat	 v	cestovním	 ruchu	 regionu	 reálné	
podněty,	které	se	budou	profilovat	nabídkou	pro	náročné	
a	službami,	čímž	bude	stavěno	na	dosavadních	pozitivních	
zkušenostech.		

14.2 Negativní zkušenosti 

318	respondentů	se	spontánně	vyjádřilo,	že	doposud	ne‐
měli	 negativní	 zkušenost	 –	 což	 je	 přesně	 třetina	 z	 954	
osob,	kteří	 už	někdy	v	Čechách	byli.	Kdybychom	naproti	
tomu	 uvažovali,	 že	 dvě	 třetiny	 osob	 již	 získali	 negativní	
zkušenost	–	což	se	jeví	na	první	pohled	hodně	–	je	nutné	si	
uvědomit,	že	je	zde	řeč	o	návštěvách	se	střední	hodnotou	
návštěv	92.	Že	je	někdy	zákazník	nespokojený	při	tak	vel‐
kém	počtu	návštěv	s	pohostinstvím	či	nepřátelským	cho‐
váním	lidí,	není	výjimečné	a	nejedná	se	o	specifikum	dané	
země.	 Analýza	 kritických	 důvodů	 by	 se	 měla	 především	
týkat	specifik	dané	země.		

Kategorie	odpovědí		
(733	odpovědí	z	987	dotazovaných,	z	toho	954,	kteří	byli	už	někdy	v	Česku)	

Procent		
z	733	vícečetných	odpovědí	

Výhodné	ceny	v	obchodě	a	pohostinství,	úspora	 28,0	

Mentalita,	chování,	přátelskost	v	Čechách	 23,3	

Pozitivní	atmosféra	ve	městech	i	na	vesnici,	aspekt	dobrého	pocitu	 15,4	

Dobrá	kvalita	služeb	 7,4	

Dobrá	kvalita	v	pohostinství	 7,4	

Noční	život	a	kasino	 6,3	

Dobré	nákupní	možnosti	 3,4	

Dobrá	kulturní	nabídka	 3,3	

Prostituce		 0,7	

Ostatní	 4,9	

Obrázek	41:	Osobní	pozitivní	zkušenosti	při	návštěvě	v	Čechách	
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 Za	negativními	zážitky	se	skrývají	zejména	kriminalita	
a	pocit	chybějícího	bezpečí,	neboť	tento	aspekt	stojí	s	27,4	
procenty	na	prvním	místě	a	navíc	 je	naprosto	odlišný	od	
výsledků	šetření	v	jiných	zemích,	které	jsou	navštěvovány	
za	účelem	dovolené.		

 Ve	118	odpovědích	 je	kritizována	 svévole	policejního	
chování.	Nejedná	se	opět	o	masový	fenomén,	protože	cel‐
kem	 je	 v	 rámci	 šetření	 hodnoceno	 přes	 90.000	 ná‐
vštěv),ale	zprávy	takového	druhu	odrazují	potenciální	ná‐
vštěvníky.	

Negativní	zážitky	jsou	předávány	ústně	a	poškozují	image	
regionu.	Mají	 tendenci	dlouhodobého	účinku	a	to	 i	v	pří‐
padě,	že	původní	problém	byl	odstraněn.	Když	například	
jeden	 jediný	návštěvník	referuje	v	okruhu	svých	přátel	a	
rodiny	o	špatném	zážitku	na	asijském	trhu,	může	to	odra‐
dit	 velký	 počet	 potenciálních	 návštěvníků.	 Také	 je	 tím	
vzbuzena	 predispozice	 „chybějící	 pocit	 bezpečí	 na	 veřej‐
nosti“.	 Tím	 vzniká	 tzv.	 „self‐fulfilling	 prophecy“:	 Někdy	
stačí	 říct	 někomu,	 že	 se	 nemůže	 cítit	 bezpečně,	 načež	 se	
tato	osoba	skutečně	necítí	bezpečně.	Individuální	úsudek	
o	subjektivních	vjemech	není	závislý	na	objektivních	sku‐
tečnostech.		

Je	nutné	na	všech	úrovních,	aby	byly	negativní	zážitky	po‐
ctivě	 analyzovány	 a	 kde	 je	 to	 jen	možné	 a	 nutné	 zasáh‐
nout	 s	 nápravnými	 opatřeními.	 Protiopatření	 by	 neměla	

být	pouze	komunikována,	ale	měla	by	být	skutečně	reali‐
zována	a	doložena.		

14.3 Zlepšující opatření 

Potenciální	 cenné	 rady,	 které	 by	mohly	 vést	 ke	 zlepšení	
image	Čech	a	návrhy	na	podporu	zvýšení	přeshraniční	tu‐
ristiky.	

 Němečtí	návštěvníci	by	si	na	prvním	místě	přáli	opat‐
ření	vedoucí	ke	zvýšení	bezpečnosti	na	veřejnosti.		

 Jsou	doporučované	propagační	aktivity	ve	všech	médi‐
ích,	obzvláště	v	tištěných	médiích.		

 Návrhy	 na	 zlepšení	 infrastruktury	 a	 veřejné	 osobní	
dopravy	tvořilo	společně	přes	20	procent	odpovědí.		

 Více	návrhů	směřovalo	k	 tzv.	 „trading‐up“,	např.	pod‐
pora	větší	orientace	na	kvalitní	produkty	a	služby,	na	vy‐
budování	kulturní	nabídky	a	v	neposlední	řadě	na	kvalitu	
v	otázce	nákupních	podmínek.			

Návrhy	ze	strany	dotazovaných	mohou	být	shrnuty	tak,	že	
trend	směřuje	ke	kvalitě	a	úrovni	na	veřejném	prostředí	i	
v	konzumu.	Nízké	ceny	byly	jen	v	malém	procentu	odpo‐
vědí	 jmenovány	 jako	návrh	opatření.	Budoucnost	 západ‐
ních	Čech	tedy	nemůže	v	žádném	případě	spočívat	v	laci‐
ném	zboží	a	„honbě	za	slevami“.		

Kategorie	odpovědí		
(625	odpovědí	z	987	dotazovaných;	z	toho	954,	kteří	byli	už	někdy	v	Česku)	

Procent		
z	625	vícečetných	odpovědí	

Kriminalita,	podvod,	drogy,	chybějící	bezpečí 27,4	

Špatný	servis,	špatné	služby,	nepřátelskost	 23,7	

Nepřátelské,	svévolné	jednání	policie,	vysoké	pokuty	 18,1	

Chování	na	veřejnosti,	obtěžování,	mentalita	 13,1	

Špatná	kvalita	nabízeného	zboží	 7,7	

Špatné	platební	možnosti,	chybějící	záruka	 3,7	

Špatná	infrastruktura,	špatné	označení	 3,4	

Nesympatická	místa,	chudoba	 3,0	

Obrázek	42:	Osobní	negativní	zkušenosti	při	návštěvě	v	Čechách	

Kategorie	odpovědí		
(1388	odpovědí	od	987	respondentů)	

Procent		
z	1388	vícečetných	odpovědí	

Zákony,	předpisy,	kontroly;	boj	proti	kriminalitě,
drogám	a	prostituci;	přítomnost	policie	 25,4	

Zintenzivnit	propagační	opatření	a	práci	na	image	 23,8	

Zlepšení	infrastruktury,	ochrana	přírody	 13,1	

Zlepšit	nabídku	přeshraniční	veřejné	dopravy	 7,1	

U	produktů	a	služeb	orientace	na	kvalitu	a	servis	 5,5	

Kooperace	s	městy,	školami	a	v	oblasti	cestovního	ruchu	 5,3	

Nízké	ceny	 4,3	

Vybudovat	nabídku	volnočasových	a	sportovních	aktivit	 4,0	

Vylepšit	označení,	vícejazyčně	 3,7	

Vybudovat	nabídku	kulturních	akcí	 3,2	

Zlepšit	nákupní	situaci,	vsadit	spíše	na	kvalitu	 2,4	

Přátelštější	chování 2,2	

Obrázek	43:	Návrhy	na	zvýšení	intenzity	přeshraniční	návštěvní	turistiky	do	Čech
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15 Nejdůležitější skupiny návštěvníků Čech 

15.1 Určení typů návštěvníků a velikosti segmentů 

Na	 základě	 uvedených	 hlavních	 návštěvních	motivů	 byli	
dotazovaní	rozděleni	za	pomoci	analýzy	klastrů	do	skupin	
s	 podobnou	 strukturou	 motivů.	 Díky	 psychografickým	
segmentačním	 kritériím	 lze	 rozlišit	 5	 návštěvních	 typů,	
které	mají	různé	podíly	na	celkovém	počtu	návštěvníků:	

 Největší	skupinu	tvoří	respondenti	bez	zájmu,	kteří	se	
staví	ke	všem	faktorům	přínosu	lhostejně.	Zjevně	existuje	
skupina	osob,	 která	neuznává	návštěvy	 sousední	 země	a	
nenechá	 se	 ani	 stávajícími	 nabídkami	 ze	 zahraničí	 ovliv‐
nit.		

 U	ostatních	 čtyř	 skupin	 lze	 jednoznačně	 identifikovat	
jeden	ze	4	faktorů	přínosu,	na	který	se	koncentrují.	Přesto	

se	tyto	profily	nevyhraňují	pouze	na	jeden	faktor,	ale	mají	
trochu	i	z	ostatních	faktorů	(např.	sportovní	nadšenci	ma‐
jí	zájem	i	o	nákupy	taky	dovolenou	a	kulturu).	

V	 druhém	kroku	 segmentace	 lze	 dále	 popisovat	 skupiny	
návštěvníků	 a	 dostupné	 informace.	 Nejprve	 lze	 identifi‐
kovat	 ty	aspekty,	které	naopak	nerozlišují	pět	 typů.	Tyto	
aspekty	 jsou	 cenné	 pro	 regionální	marketing,	 neboť	 zde	
nejsou	 zapotřebí	 žádná	 diferencovaná	 opatření	 oriento‐
vána	na	cílové	skupiny,	 jelikož	díky	zlepšení	 jsou	zasaže‐
ny	všechny	cílové	skupiny.		

Důležité	podněty	pro	zlepšující	opatření:	

 	„Počet	 obchodů“	 je	 hodnocen	 průměrně,	 přestože	
počet	 velkoplošných	 prodejen	 zaměřených	 na	 rychloob‐
rátkové	zboží	v	celé	České	republice	silně	vzrostl	a	podle	
dostupných	 kritérií	 (plocha	 na	 obyvatele	 a	 další)	 dosáhl	
významného	 počtu.15	 Vysvětlení	 je	 prosté,	 jelikož	 nové	
obchodní	 řetězce	 se	 nacházejí	 převážně	
v	průmyslovýchzónách	 a	 na	 okrajích	 měst	 a	 ne	 v	 „okolí	
kostela“,	kde	typický	turista	obchody	hledá.	Vyjma	Karlo‐
vých	Varů	a	Mariánských	lázní	se	v	historických	centrech	
nenachází	obchody	pro	náročné.	Místo	toho	jsou	centrální	
městské	 čtvrti	 charakterizovány,	 jako	 např.	 v	 Chebu	 a	 v	
Plzni,	 s	průměrným	pohostinstvím	v	historických,	 z	 části	
nově	zrestaurovaných	stavbách.	Co	zde	nelze	však	nalézt,	
jsou	 luxusní	 značkové	 maloobchodní	 prodejny	 (šperky,	
hodinky,	 oblečení,	 dárky,	 a	 další).	 Umístění	 takovýchto	
maloobchodních	 prodejců	 by	 mělo	 být	 přednostně	 pod‐
porováno.		

	

 Zhodnocení	 centrálních	 městských	 čtvrtí:	 Vedle	
parkovací	 situace	 a	 značení	 je	 to	 právě	 kvalita	 obchodů,	
nabízeného	zboží	a	jeho	prezentace,	co	by	mělo	být	změ‐
něno.	 Jaký	 potenciál	 se	 nachází	 v	 centrálním	 městském	

																																																																		
15	 Srov.	s	rozsáhlým	pojednáním	v	Cimler,	2012.	
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Obrázek	44:	5	návštěvních	skupin	a	jejich	podíl	na	celkové	cílové	skupině		

Počet	obchodů	

Vybavení	prodejny	pro	náročné	

Kvalita	nabízeného	zboží	

Přátelskost	personálu	

Odborné	znalosti	personálu	

Angličtina	v	obchodě	

Němčina	v	obchodě	

Otevírací	doba	

Parkovací	místa	pro	zákazníky	

Šíře	nabídky	pokrmů		

Přátelskost	personálu	

Angličtina	v	pohostinství	

Němčina	v	pohostinství	

Angličtina	v	pohostinství	

Obrázek	45:	Napříč	klastry	–	jednotně	hodnocené	aspekty	
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návštěvním	ruchu,	nebylo	doposud	rozpoznáno.	Muzea	a	
pohostinství	jsou	v	pořádku	přesto	však	ne	dostačující.	Ze	
srovnání	partnerských	měst	Regensburgu	a	Plzně	je	patr‐
né,	 jak	 díky	 uspořádání	 veřejných	 služeb	 a	 prezentace	
zboží	jsou	přilákány	proudy	návštěvníků	a	je	odčerpávána	
kupní	 síla.	 V	 neposlední	 řadě	 by	 vedlo	 oživení	 centrální	
městské	části	k	rostoucímu	pocitu	bezpečí	na	veřejnosti	
a	byl	by	tím	odstraněn	stěžejní	nedostatek	z	pohledu	ná‐
vštěvníků.	

Shrnuto,	je	nutné	začít	pracovat	na	úrovni	územního	plá‐
nování	 a	marketingu	města,	 obchodu	a	 vědy	na	 zhodno‐
cení	centrálních	městských	částí.	Chápat	střed	města	pou‐
ze	 jako	 sídlo	 úřadů,	 průměrného	 obchodu	 a	 služeb	 by	
výrazně	znehodnocovalo	nadále	politiku	formování	image	
města.	Protože	nebudou	moci	být	všechny	nutné	investice	
hrazeny	 z	 vlastních	 prostředků,	mohla	 by	 být	 iniciována	
ofenziva	 k	 získání	 nadnárodních	 renomovaných	obchod‐
níků	a	výkonných	podnikatelů	(nejen	tedy	filiálky	drogis‐
tického	zboží	a	levného	oblečení	a	jiné).		

15.2 Sportovní nadšenci 

Skupina	sportovních	nadšenců	tvoří	ca.	10	procent	všech	
návštěvníků.	Její	hlavní	zájem	je	tvořen	účastí	na	sportov‐
ních	akcích,	ale	zároveň	vlastním	sportovním	vyžitím.	Se‐
tkávání	 rodin	 a	 služební	 cesty	 nepatří	 mezi	 jejich	 ná‐
vštěvní	motivy.		

Muži	tvoří	70	procent	této	návštěvní	skupiny.	Četnost	ná‐
vštěv	se	nachází	lehce	pod	průměrem	jiných	návštěvníků.	

Ale	 sportovní	 nadšenci	 si	 umějí	 představit	 jezdit	 v	 bu‐
doucnu	 dokonce	 častěji	 do	 sousední	 země,	 především	
půjde‐li	o	jejich	předmět	zájmu.	Sportovní	utkání	jsou	pro	
tuto	skupinu	vysoce	významné;	to	by	mohlo	být	význam‐
ným	 podnětem	 ke	 zvýšení	 návštěvnosti.	 Již	 nyní	 jsou	
sportovní	akce	pořádané	v	západních	Čechách	hodnoceny	
touto	skupinou	 jako	nadprůměrně	dobré.	Tím	se	zvyšuje	
pravděpodobnost	 opakovaných	 návštěv,	 jestliže	 budou	
nabízeny	 atraktivní	 sportovní	 eventy	 a	 budou	 správně	
propagovány	cílové	skupině.		

Sportovní	 nadšenci	 jsou	 nezaujatou	 skupinou	 s	 mnoha	
zájmy.	Určitý	zájem	má	tato	skupina	na	dovolené	a	kultu‐
ře,	 stejně	 tak	 na	 nákupu	 a	 tankování.	 Nepatří	 k	 těm	 zá‐
kazníkům,	kteří	se	shání	po	slevách	a	nízkých	cenách,	 je‐
jich	 obecná	 připravenost	 vydávat	 peníze	 je	 lehce	
nadprůměrná.	 Cenovou	 hladinu	 v	 Čechách	 hodnotí	 jako	
dobrou.	 Přesto	 jsou	 jejich	 výdaje	 v	 pohostinství	 a	 v	 ob‐
chodě	západních	Čech	podprůměrné:	Zjevně	nenacházejí	
v	aktuální	nabídce	nic,	co	by	bylo	spojeno	s	vysokými	vý‐
daji,	neboť	nabídku	zboží	a	pohostinství	hodnotí	průměr‐
ně.	 Kdyby	 jim	 byla	 připravena	 specifická	 nabídka	 (je	
možné	 uvažovat	 sportovní	 vybavení	 a	 podobné	 zboží	 v	
okolí	 sportovišť	 a	 eventů),	 tím	 by	 se	 lépe	 využila	 jejich	
připravenost	k	výdajům.	Prodejní	místa	v	podobě	velkých	
specializovaných	prodejen	v	průmyslové	zóně	nevyhovuje	
zahraničním	 (sportovním)	 turistům.	 	 Účastníci	 sportov‐
ních	akcí	nakupují	sportovní	vybavení	spíše	v	okolí	akce,	
jelikož	cesta	na	sportovní	utkání	je	většinou	naplánována	
přesně	dle	začátku	akce.	Je	nerealistické	předpokládat,	že	
návštěvníci	 sportovní	 akce	 naplánují	 dostatek	 času	 před	
začátkem	akce	tak,	aby	mohli	jet	do	průmyslové	zóny	vět‐
šího	města	a	nakupovali	tam	sportovní	vybavení.	Bohužel	
je	 specializovaný	 maloobchod	 pro	 náročné	 zákazníky	 v	
menších	obcích	západních	Čech	a	v	bezprostřední	blízkos‐
ti	 sportovišť	 (lyžařská	 centra	 a	 jiné)	 rozšířeny	 podprů‐
měrně.	Jakýsi	„trading‐up“	v	oblasti	obchodu	by	mohl	za‐
čít	 právě	 umístěním	 odpovídající	 nabídky	 na	 silně	
frekventovaná	 sportoviště.	 	 Např.	 k	 lyžařskému	 centru	
patří	 bez	 pochyby	 odpovídající	 služby	 jako	 (servis	 lyží,	
půjčovna,	 a	 další)	 a	 nabídky	 sportovního	 zboží.	 Také	
gastronomie	může	s	ohledem	na	sport	(„skihotely“,	„bary	
pro	 běžkaře“	 a	 další)	 přitáhnout	 své	 příznivce.	 V	 nepo‐
slední	řadě	je	tato	cílová	skupina	zajímavá	i	tím,	že	ji	tvoří	
zejména	mladší	osoby,	které	nejsou	zatíženy	předsudky	z	
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historie	vůči	sousední	zemi.	Také	skutečnost,	že	se	nejed‐
ná	o	kupující	vyhledávající	nízké	ceny,	kteří	cíleně	vyhle‐
dávají	 asijské	 trhy,	 je	 výhodou,	 pokud	 se	 budeme	 snažit	
posunout	 image	 regionu	 dopředu.	 Profilovat	 se	 jako	
„sportovní	region“	a	docílit	 tak	střednědobé	změny	posi‐
tioningu	 „pryč	 od	 laciného	 zboží	 a	 červených	 světel“,	 se	
může	 jevit	 jako	atraktivní	možnost.	V	každém	případě	 je	
nutné	uvažovat	rovněž	o	dalším	zboží	a	službách	v	tomto	
směru.	Také	v	rámci	propagace	regionu	by	měly	být	tyto	
aspekty	 vyzdvihovány.	 Kromě	 toho	 nabízejí	 západní	 Če‐
chy	 skvělé	 možnosti	 připravit	 zajímavou	 nabídku	 pro	
všechny	věkové	skupiny.	Samozřejmě	by	neměly	sportov‐
ní	 eventy	 a	 volnočasové	 aktivity	 být	 nabízeny	 pouze	 za‐
hraničním	 návštěvníkům,	 nýbrž	 jsou	 dobře	 určeny	 k	 to‐
mu,	 aby	 toto	 řídce	 osídlené	 území	 vstoupilo	 do	 myslí	 i	
obyvatel	střední	části	Čech.	

15.3 Zájemci o dovolenou a kulturní akce 

Tuto	skupinu	tvoří	asi	20	procent	návštěvníků.	 Jejich	zá‐
jem	leží	v	dovolené,	v	krátkodobé	dovolené,	prohlídkách,	
kultuře,	 koncertech	 a	 představeních.	 Všechno	 výše	 uve‐
dené	 je	 pro	 ně	 důležitější	 než	 v	 jakékoliv	 jiné	 skupině.	
Další	 prioritou	 je	 jim	 –	 ale	 stále	 ještě	 více	 než	 ostatním	
skupinám	–	zájem	o	zdraví	a	nabídky	wellness.	Téměř	bez	
významu	jsou	pro	ně	návštěvy	rodiny,	pracovní	pobyty	a	
sportovní	akce	v	Čechách.	Ženy	tvoří	58	procent	této	sku‐
piny	 návštěvníků.	 Jedná	 se	 o	 skupinu	 s	 nejvyšším	 prů‐
měrným	 věkem	 (54	 let)	 a	 další	 charakteristikou	 je	 sku‐
tečnost,	 že	 je	 tato	 skupina	 ochotna	 dojíždět	 nejdále	 v	
porovnání	s	ostatními.		

Četnost	jejich	návštěv	je	namísto	toho	nejnižší,	 je	přibliž‐
ně	poloviční	v	porovnání	s	nakupujícími	zákazníky	(66	v	
porovnání	se	133).	Z	toho	je	patrné,	že	tato	skupina	jezdí	
do	 Čech	 opravdu	 zejména	 za	 účelem	 návštěvy	 relevant‐
ních	kulturních	 akcí	 a	prohlídek	 a	ne	 za	účelem	nákupu.	
Ačkoliv	je	tato	skupina	charakterizována	nejvyšší	připra‐
veností	 a	 ochotou	 k	 výdajům,	 vydává	 ve	 skutečnosti	 za	
nákupy	 a	 tankování	 v	 Čechách	 nejméně.	 Nadprůměrné	
jsou	výdaje	v	restauracích,	což	souvisí	právě	s	kulturními	
výlety	 a	 při	 takových	 návštěvách	 zájemci	 o	 dovolenou	 a	
kulturní	akce	v	oblasti	pohostinství	nešetří.		

Tendence	k	budoucím	návštěvám	 je	průměrná	a	 zůstává	
stejná	a	to	nejméně	po	dobu,	dokud	nebude	této	skupině	
nabídnuto	 dodatečné	 kulturní	 vyžití	 či	 služba	 v	 oblasti	
kultury.	To	znamená	tedy:	Snáze	lze	tento	klastr	návštěv‐
níků	 motivovat	 odpovídajícími	 kulturními	 nabídkami	 a	
prohlídkami	 (taky	 cesty	 do	měst,	 putování	 za	 historií	 se	
vzdělávacím	 charakterem	 a	 další)	 a	 jejich	 aktivní	 propa‐

gací.	Na	druhé	 straně	možná	opatření	na	 straně	nabídky	
zboží	tuto	skupinu	ovlivňují	málo	–	obzvláště	málo,	jedná‐
li	se	o	levné	zboží.	Pakliže	by	tito	návštěvníci	měli	hodno‐
tit	obchody,	používají	označení	jako	„zakázat	asijské	trhy,	
pašeráctví,	 plagiáty“,	 „více	 kontrol“	 a	 další.	 Nákupní	 tu‐
rismus	je	chápán	těmito	návštěvníky	jako	negativní	okra‐
jový	jev.		

Restaurace	a	hotely	nehodnotí	zájemci	o	dovolenou	a	kul‐
turní	akce	euforicky,	ale	pouze	jako	„ještě	dobré“	a	v	po‐
rovnání	 s	ostatními	 skupinami	 trochu	 lépe.	 Souvisí	 to	 se	
skutečností,	že	se	tito	návštěvníci	pohybují	v	luxusnějších	
restauracích	 a	 dopřávají	 si	 tam	 nejlepších	 služeb,	 které	
může	region	nabídnout.	 	To	samozřejmě	znamená,	že	vy‐
soké	nároky	založené	na	zkušenostech	této	skupiny	s	tím,	
co	je	nabízené	jinde	v	restauracích	a	hotelech,	způsobuje,	
že	průměrné	hodnocení	pro	západní	Čechy	nedopadlo	lé‐
pe.	 A	 proto	 zde	 existuje	 velký	 potenciál	 na	 zlepšení	 pro	
tak	náročnou	cílovou	skupinu,	i	přesto,	že	nereprezentuje	
průměr	 návštěvníků.	 Realistická	 klasifikace	 hotelů	 a	 re‐
staurací	 musí	 přispět	 k	 tomu,	 aby	 bylo	 zabráněno	 zkla‐
mání	 návštěvníků.	 Kdo	 se	 ubytuje	 ve	 čtyřhvězdičkovém	
hotelu,	 bude	 se	 jen	malou	 chvíli	 těšit	 z	 nízké	 ceny,	 když	
zjistí,	 že	 v	mezinárodním	 srovnání	 tento	 hotel	 odpovídá	
ani	ne	třem	hvězdám	a	že	inventář	pochází	převážně	ještě	
ze	70	let	minulého	století.	Takováto	zklamání	a	negativní	
zkušenosti	 se	 rády	 šíří	ústně	a	násobí	 svůj	negativní	do‐
pad	na	image.		

Zájemci	o	dovolenou	a	kulturní	akce	hodnotí	pamětihod‐
nosti,	vybavenost	a	prostředí	měst	a	kulturní	nabídku	zá‐
padních	 Čech	 jako	 „dobré“	 a	 dokonce	 lépe	 než	 ostatní	
skupiny	návštěvníků.	To	samé	platí	pro	přátelskost	 lidí	a	
přírodu.	 Bezpečnost	 na	 veřejnosti	 chápou	 sice	 ne	 úplně	
jako	 absolutně	 „dobré“,	 ale	 pořád	 výrazně	 lépe	 než	 jiné	
skupiny.	Spočívá	 to	ve	 skutečnosti,	 že	 se	 tito	návštěvníci	
pohybují	 v	 lepší	 oblasti	 pohostinství,	 kulturních	 akcích,	
muzeích,	na	významných	historických	místech	a	z	části	na	
prohlídkových	cestách.	Tím	pádem	přijdou	méně	do	styku	
s	 asijskými	 trhy,	 kde	 vyvstávají	 otázky	 bezpečí,	 drog	 a	
červených	světel	a	také	v	noci	vylidněných	center	měst.		

S	ohledem	na	počet	historických	míst	a	pamětihodností	v	
západních	Čechách	lze	regionálnímu	marketingu	doporu‐
čit	nadále	připravovat	kvalitní	nabídky	s	kulturním	poza‐
dím.	 Cílovou	 skupinou	 samozřejmě	 nejsou	 pouze	 ná‐
vštěvníci	 ze	 severovýchodního	 Bavorska,	 neboť	 každá	
kvalitní	 kulturní	 nabídka	 potřebuje	 dostatečnou	 poptáv‐
ku,	 aby	 se	mohla	 zafinancovat.	 Díky	 tomu	 by	měli	 tako‐
výmito	nabídkami	být	oslovováni	 také	návštěvníci	 jiných	
regionů	Německa	 a	 ze	 zahraničí.	 Pro	 to	 hovoří	 i	 fakt,	 že	
zájemci	o	dovolenou	a	kulturní	akce	jsou	ochotni	dojíždět	
větší	vzdálenosti,	když	je	osloví	hodnotná	nabídka.		
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Zahraniční	návštěvníky	přitahují	především	hlavní	a	velká	
města.	 Mnoho	 návštěvníků	 směřuje	 a	 je	 přitahováno	
zejména	 hlavními	 městy,	 pro	 severovýchodní	 Bavorsko	
jsou	 to	 zejména	 Mnichov	 a	 Berlín	 a	 pro	 západní	 Čechy	
Praha:	 Je	 nezbytné	uspořádat	 kanály	návštěvnického	 ru‐
chu	tak,	aby	se	z	příhraničních	regionů	stalo	i	místo	poby‐
tu,	zastávky	a	nikoliv	jen	průjezd	dále	do	vnitrozemí.	Re‐
gionální	marketing,	 který	 se	 zabývá	 oživením	 dotačního	
území	Cíle	3,	se	musí	více	zaobírat	očekáváním	užitku	po‐
tenciálních	návštěvníků	v	sousedním	příhraničí.	V	každém	
případě	 je	 kulturní	 turismus	 pro	 náročné	 tím	 pravým	
momentem	pro	zlepšení.		

15.4 Zájemci o nákupy 

Zájemci	 o	 nákupy	 tvoří	 přibližně	 19	 procent	 všech	 ná‐
vštěvníků.	Je	to	méně,	než	by	se	dalo	očekávat,	vzhledem	
ke	 skutečnosti	 jakou	 image	 v	 současné	 době	 tvoří	 levné	
nákupy.	Muži	 a	 ženy	 jsou	 zastoupeni	 v	 této	 skupině	při‐
bližně	stejně.	Přátele	a	příbuzné	v	Čechách	nenavštěvují,	
jejich	 cesty	 nejsou	 ani	 služební.	 O	 sportovní	 činnosti	 a	
eventy	se	zajímají	jen	málo.	Co	je	přitahuje,	jsou	právě	ná‐
kupy	a	tankování.	Nejvíce	je	zlobí,	že	už	ani	jedno	není	tak	
levné	jako	dříve.		

Jsou	vysoce	koncentrováni	na	cenu	a	vyhledávají	zásadně	
výhodné	nabídky.	Pro	ně	platí	více	než	pro	 jakoukoliv	 ji‐
nou	skupinu:	Čím	výhodnější	je	cenová	nabídka,	tím	větší	
je	celková	spokojenost	s	regionem	(a	obráceně).	Vydávají	
ze	všech	skupin	nejvíce	peněz	na	nákupy	a	tankování.	Ty‐
to	nadprůměrné	výdaje	jsou	způsobeny	především	množ‐
stevními	 nákupy	 levného	 zboží,	 neboť	 jinak	 leží	 ochota	
vydávat	peníze	hluboko	pod	sumou	všech	ostatních	sku‐
pin.	 I	 přes	 četné	 návštěvy	 vydává	 tato	 skupina	 podprů‐
měrně	nízké	sumy	v	pohostinství	–	zde	se	vědomě	šetří.		

Cenovou	úroveň	hodnotí	stále	ještě	jako	dobrou	–	a	lepší	
než	většina	z	ostatních	skupin,	zřejmě	proto,	že	si	uvědo‐
mují,	kde	mohou	výhodně	nakoupit.	Obzvláště	to	platí	pro	
jídlo.	 Naproti	 tomu	 pamětihodnosti	 hodnotí	 hůře;	 ty	 se	
nenacházejí	v	jejich	ohnisku	zájmu.	Zájemci	o	nákupy	jsou	
typičtí	svou	frekvencí	návštěv	a	značným	podílem	na	ob‐
ratu:	 19	 procent	 návštěvníků	 tvoří	 33	 procent	 obratu	 v	
obchodě	a	na	čerpacích	stanicích.	Je	to	indikátor	pro	měři‐
telné	a	množstevní	skutečnosti	a	ne	pro	kvalitativní	hod‐
nocení	 návštěvního	 ruchu.	 Samozřejmě	 nechtějí	 západní	
Čechy	 dlouhodobě	 přijít	 o	 tento	 segment	 návštěvníků.	
Otázkou	 je,	do	 jaké	míry	se	 jedná	o	 trvale	udržitelný	ob‐
chodní	model,	 neboť	 tendence	 návštěv	 je	 v	 kolonce	 „zů‐
stane	 stejné“,	 ale	 trochu	 již	 pod	 ostatními	 skupinami.	 A	
spokojenost	této	skupiny	je	vysoce	závislá	na	nalezení	vý‐

hodně	laciných	nabídek.	To	dokazuje	malou	vazbu	na	re‐
gion	 a	 prodejní	 místa	 ‐	 hned	 	 bývá	 argumentováno	 vý‐
hodnými	cenami	v	pohostinství,	 jak	vyplývá	opakovaně	z	
otevřených	otázek.	Nejčastěji	je	to	ještě	právě	cenová	hla‐
dina	 v	 pohostinství,	 kterou	 vnímají	 zákazníci	 jako	 velmi	
výhodnou.	 Ale	 zejména	 u	 této	 skupiny	 návštěvníků	 při‐
spívá	vnímaná	cenová	výhodnost	v	pohostinství	nejméně	
k	celkové	spokojenosti	než	u	ostatních	skupin.	Pohostin‐
ství,	kde	je	vydáváno	trochu	peněz,	je	jen	nezbytná	vedlej‐
ší	 činnost	 při	 nákupu	 a	 není	 samostatným	 účelem	 ná‐
vštěvy.		

Zájemci	o	nákupy	hodnotí	služby	jako	nadprůměrně	důle‐
žité.	 Také	 zde	 jsou	 to	 zejména	 výhodné	nabídky	 (kadeř‐
ník,	manikúra	a	další),	kromě	těch	služeb,	které	si	člověk	
ve	své	zemi	nepořídí,	pokud	nejsou	hrazeny	pojišťovnou	
(masáže,	wellness).		

Kdybychom	 chtěli	 vyjít	 vstříc	 této	 skupině	 návštěvníků,	
museli	 bychom	 připravit	 ještě	 výhodnější	 nákupní	 mož‐
nosti.	Myšleny	nejsou	ani	tak	průmyslové	zóny,	které	vy‐
padají	podobně	jako	v	každém	průmyslovém	městě,	nýbrž	
asijské	trhy,	dute‐free	shopy	a	atraktivní	nákupní	a	outle‐
tová	centra	pokud	možno	co	nejblíže	u	hranic	 tak,	 jak	 je	
tomu	již	dnes	v	mnoha	případech.		

Psychologicky	vzato	je	to	pro	nákupuchtivý	typ	zákazníka	
jakýsi	nákupní	zážitek,	kdy	se	ocitá	v	roli	lovce	resp.	sbě‐
rače,	který	v	mírně	nejistě	vnímaném	okolí	hledá	něco	re‐
levantního	pro	svou	osobu	nebo	domácnost	a	to	si	odnáší	
domů.	Vyhledává	právě	např.	asijské	trhy	v	blízkosti	hra‐
nic;	tam	se	vyskytuje	i	přes	(a	nebo	právě	pro)	vnímanou	
nejistotu	nadprůměrně	často	a	opakovaně.	Co	 tohoto	zá‐
kazníka	přitahuje,	to	naopak	jiné	zákazníky	odrazuje.	Zá‐
kazník	nechce	měnit	své	důvody	návštěvy.	Ale	z	ostatních	
skupin	 zákazníků	 jiných	 typů	 taky	 nelze	 udělat	 typ	 „zá‐
jemci	o	nákup“.	Existují	velký	protiklad	mezi	nakupujícími	
levných	produktů	ve	formě	výše	popisované	a	mezi	změ‐
nou	 image	ve	směru	kvalitního	turismu,	kulturních	nabí‐
dek,	 sportovních	 a	 přírodních	 zážitků	 (všechno	 toto	 jen	
málo	 zajímá	 tuto	 skupinu),	 který	 je	 téměř	nepřekonatel‐
ný.	 Jestliže	 je	 i	 přesto	 nevyhnutelné	 nadále	 provozovat	
nabídku	 i	 pro	 tuto	 skupinu	 zákazníků,	 pak	 lze	doporučit	
koncentrovat	takovou	nabídku	na	jasně	vymezená	místa	s	
jasnými	pravidly	 a	 zabránit	 tak	divokému	nekontrolova‐
nému	 růstu	 této	 nabídky.	 Lze	 rovněž	 doporučit	 ostatní	
návštěvní	 skupiny	 pokud	možno	 nekonfrontovat	 s	 touto	
nabídkou.	Nebylo	moc	smysluplné	nastěhovat	asijské	trhy	
přímo	na	hranice	a	vyzdobit	tak	vstupní	bránu	do	repub‐
liky.	Lepší	by	bylo	taková	místa	přestěhovat	na	kilometry	
vzdálená	místa,	 kde	 nejsou	 přímo	 vidět	 a	 neničí	 tak	 po‐
hled	na	krajinu,	 jednu	z	klíčových	kompetencí	západních	
Čech.		

15.5 Účelové návštěvy 

Tato	 skupina	 tvoří	 přibližně	 10	 procent	 návštěvníků	 a	 z	
56	procent	se	skládá	z	mužů.	Účelem	návštěvy	zde	nejsou	
ani	moc	sportovní	akce,	dovolená	a	ani	kulturní	nabídka	v	
západních	Čechách.	Tato	skupina	jezdí	přes	hranice	cíleně	
a	to	buď	v	souvislosti	s	prací	(za	prací)	nebo	za	návštěvou	
příbuzných	 a	 přátel.	 Tím	pádem	 jsou	přesně	dané	desti‐
nace	 a	 průběh	návštěvy	 a	 opakují	 se.	 Tento	účel	 nemá	 s	
nákupním	 turismem	 nic	 společného,	 takže	 na	 nákupy	 v	
zahraničí	není	kladen	žádný	význam.	Přestože	tito	účeloví	
návštěvníci	jezdí	nadprůměrně	často	do	západních	Čech	a	
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jsou	ochotni	 zde	 vydávat	 peníze,	 neplatí	 to	 však	 pro	ná‐
kupy	a	tankování.	Nadprůměrné	jsou	naproti	tomu	výdaje	
v	pohostinství.	Když	během	účelové	návštěvy	navštíví	re‐
stauraci,	jsou	méně	cenově	citliví	než	ostatní	skupiny;	to‐
mu	se	blíží	i	zájemci	o	dovolenou	a	kulturu.		

Celkové	hodnocení	regionu	nezakládají	na	vnímaných	ce‐
nách,	protože	nejezdí	do	sousední	země	za	účelem	náku‐
pu	nebo	úspory	peněz.	Musejí	často	a	hodně	jezdit,	takže	
právě	 tato	 skupina	hodnotí	 poměry	na	 silnici	 nejhůře	 ze	
všech	návštěvních	skupin.	Stejně	 jako	skupina	zájemců	o	
dovolenou	 a	 kulturu	 jsou	 ochotni	 dojíždět	 delší	 trasu.	 A	
nakonec	pocházejí	mnohdy	z	větších	měst	než	ostatní	ná‐
vštěvníci.	Tendence	k	budoucím	návštěvám	je	mírně	ros‐
toucí	 a	 leží	 nad	průměrem	ostatních	 skupin.	Mají	 pro	 to	
vlastní	důvody,	které	nejsou	ovlivnitelné	externími	opat‐
řeními	ke	zvýšení	motivace,	a	sice	návštěvu	rodiny	a	přá‐
tel	a	pracovní	důvody.	

Již	nyní	hodnotí	rozsah	nabídky	zdravotní	péče,	lázeňství	
a	wellness	v	západních	Čechách	jako	dobré	a	trochu	lepší	
než	 zájemci	 o	 nákupy,	 sportovní	 nadšenci	 a	 skupina	bez	
zájmu.	 Tato	 nabídka	 jim	neunikla	 a	 její	 pozitivní	 hodno‐
cení	ukazuje	 zároveň	na	určitý	 zájem.	Díky	vysokým	ná‐
rokům	a	nadprůměrné	připravenosti	vydávat	peníze	jsou	
účeloví	 návštěvníci	 předurčeni	 především	 pro	 kvalitní	
nabídky	v	 sektoru	služeb.	Na	nich	mají	 znatelný	 zájem	a	
nehledají	zde	na	rozdíl	od	skupiny	zájemců	o	nákupy	lev‐
né	služby.	Kde	si	chtějí	něčeho	dopřát,	tam	vydávají	nad‐
průměrně	 mnoho	 peněz.	 Připravenost	 vydávat	 peníze	
stejně	jako	časté	cesty	do	sousední	země	z	nich	činní	cílo‐
vou	skupinu	vhodnou	pro	kvalitní	nabídku.	 Je	důležité	 je	
podchytit	na	tranzitu,	nebo	ještě	lépe	dříve	a	propagačně	
zprostředkovat	kontakt	k	nabídce	vysoce	kvalitní	služeb.	

15.6 Bez zájmu 

Skupina	návštěvníků	bez	 zájmu	 je	nejsložitější	 a	 s	 téměř	
dvěma	pětinami	návštěvníků	také	největší	návštěvní	sku‐
pinou.	58	procent	z	nich	tvoří	ženy.	Jejich	připravenost	a	
ochota	vydávat	peníze	leží	těsně	pod	průměrem	ostatních	
skupin,	ale	když	už	vydávají	peníze,	není	cena	tím	hlavním	
rozhodujícím	 kritériem.	 Nehoní	 se	 za	 výhodnými	 nabíd‐
kami	a	nakupování	jako	takové	má	pro	ně	jen	střední	vý‐
znam	–	 nejčastěji	 se	 zajímají	 o	 levné	 tankování,	 když	 je‐
dou	do	sousední	země.		

Všechny	ostatní	návštěvní	motivy,	tedy	kultura,	návštěvy,	
dovolená,	 zdraví,	 wellness,	 prohlídky,	 sportovní	 akce,	
pracovní	pobyty	a	služby	mají	pro	ně	podřadný	význam	a	
jak	 je	pro	ně	na	konkrétním	případě	ukázáno	(zdraví,	ná

vštěvy,	sport,	práce),	jsou	o	ně	i	úplně	nedůležité.	Všechny	
(!)	 aspekty,	 kterými	 se	 návštěvní	 skupiny	 odlišují,	 tuto	
skupinu	hodnotí	hůře	než	průměr	a	k	tomu	ještě	jako	hor‐
ší	než	ostatní	návštěvní	skupiny.	Také	celkové	hodnocení	
západních	Čech	dopadlo	signifikantně	hůře	než	hodnocení	
ostatních	4	skupin.	Toto	hodnocení	není	ovlivněno	ani	tak	
vnímanou	cenovou	hladinou,	ale	pohostinstvím.	

S	takovou	strukturou	motivů	a	s	takovými	soudy	by	se	da‐
lo	 očekávat,	 že	 se	 skupina	 bez	 zájmu	 nebude	 hrnout	 do	
sousední	 země.	 Není	 tomu	 tak,	 jejich	 četnost	 návštěv	 v	
sousední	zemi	je	na	průměrné	hodnotě	četnosti	ostatních	
skupin,	ačkoliv	při	otevřených	otázkách	je	méně	napadají	
důvody	pro	návštěvu	než	jiné	návštěvníky.	Bylo	udáváno,	
že	při	tankování	bývají	často	nakupovány	rovněž	cigarety,	
káva	nebo	zboží	duty‐free.	Zajímavé	je,	že	pouze	méně	než	
1	procento	dotázaných	uvedlo	jako	nákupní	motiv	veřejné	
domy,	prostituci	a	další	–	což	 je	nejnižší	podíl	ze	všech	5	
skupin.	

Do	 budoucna	 zvažují	 návštěvníci	 bez	 zájmu	 spíše	 lehce	
omezit	své	návštěvy.	Jelikož	se	jedná	o	skupinu,	která	má	
díky	 poloze	 svého	 bydliště	 nejnižší	 dojezdovou	 vzdále‐
nost,	 je	 sousední	 země	 navštěvována	 často	 „náhodně“.	
Návštěvník	 bez	 zájmu	 není	 typickým	 lovcem	 cenově	 vý‐
hodných	nabídek;	pro	něj	není	důležité	laciné	nakupování	
a	ani	nemá	větší	 zájem	o	sousední	zemi.	Přijímá	 jen	vše,	
co	 je	dáno	polohou	 jeho	bydliště,	ale	nemá	 jinak	zvláštní	
pozitivní	 ani	 negativní	 postoje;	 tato	 skupina	 by	 šla	 cha‐
rakterizovat	jako	„mírně	distancovaná“.		

Jestliže	 by	 výrazně	 opadl	 cenový	 rozdíl	 při	 tankování	 a	
ceny	 cigaret,	 pak	by	došlo	díky	 chybějícímu	 centrálnímu	
motivu	k	dramatickému	snížení	návštěvnosti	touto	skupi‐
nou.	Respondenti	této	skupiny	udali	pouze	málo	upřesně‐
ní	 svých	 ohnisek	 zájmu	 na	 sousední	 zemi,	 o	 které	 by	 se	
regionální	marketing,	obchod	a	pohostinství	v	západních	
Čechách	mohly	opřít.	Aktuální,	 obsahově	úzce	vymezený	
zájem	 je	 pokryt,	 dodatečná	 nabídka	 pro	 náročné	 musí	
nejprve	 překonat	 překážky	 základní	 kritické	 distance,	
dříve	než	by	byla	vnímána	a	akceptována	touto	skupinou.	
Toto	nejsou	důvodu	proti	celkovému	trading‐up	regionál‐
ního	marketingu	a	nabídky	zboží	a	služeb	v	západních	Če‐
chách,	jedná	se	pouze	o	důvody,	proč	změna	v	positionin‐
gu	 bude	 trvat	 v	delším	 časovém	 horizontu.	 Více	 než	
ostatní	 budou	 návštěvníci	 této	 skupiny	 potřebovat	 delší	
dobu,	než	se	naučí	ocenit	nové	nabídky	a	revidovat	obraz	
o	sousední	zemi.	



52	 Návštěvníci	ze	severovýchodního	Bavorska	v	západních	Čechách

16 Závěrečné shrnutí 

Předložená	 část	 brožury	 ukazuje	 detailní	 obraz	 vnímání	
prostoru	západních	Čech	obyvateli	příhraniční	části	seve‐
rovýchodního	 Bavorska.	 Imagová	 analýza	 hodnotí	 po‐
drobně	 chápání	 obyvatel	 a	 vnímání	 dotačního	 území	 v	
rámci	 Cíle	 3.	 Rozsáhlé	 dotazování	 umožnilo	 identifikaci	
aktuálních	 výzev	 pro	 obchod,	 sektor	 služeb,	 kulturní	 a	
volnočasové	 nabídky.	 Díky	 stejnému	 způsobu	 hodnocení	
dotačního	území	v	rámci	Cíle	3	na	obou	stranách	hranice	
mohou	 být	 výsledky	 srovnávány	 a	 vystupují	 zde	 četná	
možná	opatření	k	další	intenzifikaci	návštěvního	ruchu.		

Opakovaně	 se	 objevující	 negativum	 pocitu	 chybějícího	
bezpečí	na	 veřejnosti	 ze	 strany	bavorského	obyvatelstva	
je	často	nedefinovaný	pocit	nepohody.	Tento	aspekt	je	ob‐
zvláště	důležitý,	jelikož	tím	jsou	pak	ovlivněna	hodnocení	
ostatních	faktorů.	Ze	strany	státu	by	mělo	dojít	k	přísněj‐
ším	 kontrolám,	 posílení	 policejních	 hlídek	 a	 podobných	
opatření,	aby	došlo	k	potlačení	obav	návštěvníků.		

Zvláštním	znamením	pro	obchod	by	měly	být	převládající	
asociace	regionu	s	levnou	nabídkou	a	asijskými	trhy.	Posi‐
tioning	 regionu	 s	 cílem	 přilákat	 lovce	 slev	 a	 výhodných	
nákupů	 laciného	 zboží	 není	 dlouhodobě	 perspektivní	 a	
přitahuje	 jen	 určitou	 skupinu	 návštěvníků,	 mezitím	 co	
ostatní	skupiny	jsou	spíše	odrazené	a	zastrašené.		Pro	cel‐
kový	 „trading‐up“	 je	 neodmyslitelné	 oživení	 center	měst	
díky	kvalitní	nabídce	zboží	 tak,	aby	byl	zákazník	dlouho‐

době	přitahován	a	 co	by	oslovilo	 i	návštěvníky,	kteří	ne‐
přijeli	primárně	za	nákupy.		

S	 jistým	 „trading‐up“	 souvisí	 i	 zesílené	 zacílení	 v	 pohos‐
tinství	a	službách		‐	vztaženo	na	lázeňskou	a	wellness	na‐
bídku	 –	 na	 kvalitu	 a	 dobrý	 servis.	 Často	uspokojivá	 zna‐
lost	 němčiny	personálu	 je	 solidním	východiskem,	 zlepšit	
by	 se	měla	přátelskost	 a	 kvalita	nabízeného	 servisu.	Do‐
poručuje	 se	 i	 sjednocení	hodnocení	 restaurací	 a	hotelů	 s	
mezinárodní	srovnatelnou	kategorizací	pomocí	hvězd.		

Četní	 turisté	navštěvují	 západní	 Čechy	 za	 účelem	využití	
kulturní	a	sportovní	nabídky.	Tato	nabídka	již	existuje,	ale	
díky	 promyšlené	 komunikační	 strategii	 může	 být	 zpří‐
stupněna	 ještě	 většímu	 okruhu	 lidí,	 přičemž	 bychom	 se	
neměli	 omezovat	 pouze	 na	 příhraniční	 region.	 Takováto	
zlepšení	v	obchodě	a	nabídce	služeb	mohou,	v	kombinaci	
s	 nabídkou	 zajímavých	 eventů,	 vést	 k	 růstu	 atraktivity	
příhraničního	regionu	a	generovat	dodatečný	obrat.		

Celkově	 jsou	 vnímány	 Čechy	 přívětivě	 jako	 „normální“	
sousední	země,	kterou	lze	srovnat	s	jinými	státy	EU.	Tam,	
kde	 jsou	rozdíly,	především	asociace	 jako	 „levné“,	 „nejis‐
té“	nebo	 „nízký	 standard“,	by	měla	přijít	 na	 řadu	odsou‐
hlasená	 opatření	 ze	 strany	 státních	 a	 komunálních	míst,	
policie,	regionálního	marketingu,	spolků,	obchodu,	sekto‐
ru	služeb	a	doprovodné	vědy,	aby	mohl	být	ještě	lépe	čer‐
pán	potenciál	regionu	západních	Čech.	
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Executive Summary 

 Zur	 Untersuchung	 der	 Motivation	 des	 grenzüber‐
schreitenden	 Besucherverkehrs	 im	 tschechisch‐
bayerischen	 Grenzgebiet	 wurden	 auf	 der	 tschechischen	
Seite	 1009	 Privatpersonen	 befragt.	 Diese	 stammen	
schwerpunktmäßig	 aus	 der	 Region	 Karlsbad	 und	 Pilsen,	
also	 dem	 unmittelbar	 an	 Nordostbayern	 angrenzenden	
Gebiet.	 Fast	 90%	 der	 Befragten	 wohnen	 bis	 zu	 100	 Km	
von	der	Staatsgrenze	entfernt.		

 Die	 primären	 und	 langfristig	 anhaltenden	Motive	 für	
Reisen	tschechischer	Besucher	nach	Bayern	betreffen	die	
dortigen	 Einkaufsmöglichkeiten:	 Als	 Reisegrund	 nach	
Bayern	benennen	drei	Viertel	 der	Befragten	das	Einkau‐
fen.	 Die	 Möglichkeit	 zum	 Einkauf	 in	 Bayern	 bezeichnen	
80%	der	Befragten	für	sich	als	wichtig	oder	sehr	wichtig,	
und	dies	 im	Wesentlichen	unabhängig	vom	Alter.	Natür‐
lich	steht	diese	Einschätzung	 im	Zusammenhang	mit	der	
Entfernung	des	Wohnortes	von	der	Grenze:	Am	wichtigs‐
ten	 ist	dies	 für	Befragte,	die	sehr	nahe	an	der	Grenze	 le‐
ben.	

 Westböhmische	Besucher	motiviert	hauptsächlich	die	
Qualität	der	angebotenen	Waren	–	mehr	als	60%	bewer‐
ten	diese	mit	Blick	auf	Nordostbayern	als	ausgezeichnet;	
vier	 Fünftel	 empfinden	 diese	 besser	 als	 im	 Heimatland.	
Auch	 das	 Niveau	 bayerischer	 Geschäfte	 beurteilt	 knapp	
die	Hälfte	der	Befragten	sehr	gut.	Mehr	als	60%	finden	die	
Ausstattung	und	das	Umfeld	der	Geschäfte	 besser	 als	 zu	
Hause.		

 Besucher	aus	Westböhmen	stehen	für	erhebliche	Um‐
sätze	 im	Einzelhandel	Nordostbayerns.	Bei	 ihrem	 letzten	
Besuch	 in	Bayern	 ließen	 sie	pro	Person	 im	Durchschnitt	
85	 Euro	 in	 den	 ortsansässigen	 Geschäften;	 im	 gesamten	
Jahr	2012	waren	es	im	Durchschnitt	814	Euro.		

 Trotz	des	in	der	Vergangenheit	zeitweise	ungünstigen	
Wechselkurses	 der	 Tschechischen	 Krone	 empfinden	 nur	
20%	der	 Befragten	 das	 Preisniveau	 der	Waren	 in	Nord‐
ostbayern	als	schlechter	als	im	Heimatland;	fast	45%	hal‐
ten	das	Preisniveau	sogar	für	besser.	Dies	resultiert	unter	
anderem	daraus,	dass	die	Besucher	für	Lebensmittel	und	
Drogerieartikel	gezielt	Geschäfte	im	akzeptablen	Preisbe‐
reich	 aufsuchen	 und	 bevorzugt	 Saisonschlussverkäufe	
und	 Sonderpreisaktionen	 nutzen,	 wenn	 es	 um	 Einkäufe	
wie	 Mode	 und	 Schuhe	 geht.	 Jeder	 zehnte	 Besucher	 aus	
Westböhmen	würde	ein	günstigeres	Preisniveau	als	mög‐
lichen	 Impuls	 für	 eine	 Intensivierung	 des	 Reisens	 nach	
Bayern	 betrachten.	 Einige	 tschechische	 Kunden	 haben	
auch	eine	kritische	Einstellung	zu	den	Öffnungszeiten,	da	
sie	 aus	 dem	 Heimatland	 keinen	 Ladenschluß	 an	 Sonn‐	
und	Feiertagen	gewohnt	sind.	Dessen	ungeachtet	bewer‐
ten	 aber	 über	 90%	 der	 Besucher	 die	 Einkaufsbedingun‐
gen	 insgesamt	 als	 gleichwertig	 oder	 sogar	 besser	 als	 im	
Heimatland.		

 Ausflüge,	Urlaube	und	Besuche	haben	für	fast	die	Hälf‐
te	 der	 Befragten	 eine	 vergleichbare	 Bedeutung	 wie	 das	
Einkaufen.	Tschechische	Besucher	motiviert	nicht	nur	die	
bayerische	 Natur,	 sondern	 auch	 die	 Atmosphäre	 in	 den	
Städten,	die	Qualität	der	Straßen	und	die	Infrastruktur	in	
Bayern.	 Positiv	wirkt	 auch	 das	 Sicherheitsgefühl	 in	 Bay‐
ern,	 das	 für	mehr	 als	 die	Hälfte	der	 tschechischen	Besu‐
cher	sogar	besser	ist	als	im	Heimatland,	wobei	sich	insge‐
samt	fast	80%	der	Befragten	in	Bayern	sicher	fühlen.	Die	
allgemeinen	 Bedingungen	 im	 bayerischen	 Grenzgebiet	
werden	 im	 Vergleich	 zu	 denen	 im	 westböhmischen	
Grenzgebiet	 von	 den	 Befragten	 unabhängig	 vom	 Ge‐
schlecht	oder	vom	Alter	als	besser	und	insgesamt	als	gut	
bis	sehr	gut	bewertet.		

 Auf	 Basis	 der	 Abfrage	 der	Wichtigkeit	 verschiedener	
Besuchsgründe	können	fünf	verschiedene	Besuchsmotive	
unterschieden	 werden:	 Einkauf,	 Urlaub	 und	 Kultur,	 Ge‐
sundheit	 und	 Dienstleistungen,	 persönlicher	 Besuch	 so‐
wie	 Sport	 und	 Arbeit.	 Damit	 ist	 das	 Interessenbild	 der	
westböhmischen	Besucher	in	Nordostbayern	etwas	diffe‐
renzierter	 als	 das	 der	 Nordostbayern	 beim	 Besuch	 von	
Westböhmen.	Es	zeigt	sich,	dass	das	Besuchsaufkommen	
nicht	auf	Einkaufsfahrten	reduziert	werden	darf.	

 Unter	 den	 Besuchern	 können	 im	 Wesentlichen	 drei	
große	Gruppen	unterschieden	werden:	die	„leicht	interes‐
sierten	 Billigkäufer“	 (62	 Prozent),	 die	 „ausgeglichenen	
Anspruchsvollen“	 (30,3,	Prozent)	und	die	 „ausgabeberei‐
ten	 Vielbesucher“	 (7,7	 Prozent).	 Diese	 drei	 Gruppen	 un‐
terschieden	sich	in	vielen	Aspekten	von	der	Besuchshäu‐
figkeit	 bis	 zum	 Ausgabeverhalten.	 Die	 Detailanalyse	 der	
Nutzenerwartungen	dieser	Besuchertypen	erlauben	kon‐
krete	Maßnahmen	zur	Ansprache	im	Rahmen	von	Marke‐
tingprogrammen.	

 Zur	 Intensivierung	 des	 grenzüberschreitenden	 Reise‐
verkehrs	könnten	nach	Meinung	der	tschechischen	Besu‐
cher	verbesserte	Informationen	und	Werbeaktionen	stark	
beitragen.	 Auch	 Maßnahmen	 zur	 besseren	 Orientierung	
(Aufschriften,	 Infotafeln,	 Anweisungen	 auf	 Tschechisch)		
wären	 empfehlenswert.	 Im	 Allgemeinen	 lässt	 sich	 fest‐
stellen,	 dass	 die	 Motivation	 tschechischer	 Besucher	 in	
Bayern	und	 ihre	Beweggründe,	Einschätzungen	und	Ein‐
stellungen	 gegenüber	 dem	 bayerischen	 Umfeld	 positiv	
geprägt	 sind.	 Historische	 Belastungen	 sind	 ohne	 große	
Relevanz,	 negative	 Emotionen	 und	 inadäquate	 kritische	
Urteile	stellen	eher	die	Ausnahme	dar.	Das	schließt	natür‐
lich	nicht	die	üblichen	negativen	Einstellungen	der	Leute	
gegenüber	fremden	Menschen,	deren	Umfeld	und	Menta‐
lität	aus.	Insgesamt	erweisen	sich	in	der	Gesamtschau	der	
Untersuchungsergebnisse	 die	 tschechischen	 Besucher	 in	
Bayern	als	kulturell	aufgeschlossen. 
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17 Was kennzeichnet die Befragten? 

Die	Face‐to‐Face	Untersuchung	in	Westböhmen	wurde	im	
zweiten	Quartal	2013	durchgeführt.	Befragt	wurden	Per‐
sonen	ab	18	Jahren,	die	nach	Bayern	reisen	bzw.	mindes‐
tens	einmal	 in	der	Vergangenheit	Bayern	besucht	haben.	
Folgende	 Altersklassen	 lassen	 sich	 sinnvoll	 unterschei‐
den:	

	 N	 %
Altersklassen	

	
18	‐	29 295	 29,2	
30	‐	49 490	 48,6	
50	‐	69 217	 21,5	

70	und	älter	 7	 0,7	
Gesamt 1009	 100,0	

 Der	Altersdurchschnitt	 der	Befragten	 (arithmetisches	
Mittel)	liegt	bei	39	Jahren.	

 In	 der	 Geschlechterverteilung	 besteht	 weitgehende	
Übereinstimmung	mit	der	Gesamtbevölkerung.	Unter	den	
Befragten	 haben	 die	 Frauen	 einen	 Anteil	 von	 gut	 53%.

In	 der	 Erhebungssituation	war	 erkenntlich,	 dass	 ein	 be‐
deutender	Teil	der	Besuche	durch	Paare	erfolgt.	

 Die	 durchschnittliche	 Entfernung	 des	 Wohnorts	 von	
der	Grenze	beträgt	53	km,	knapp	die	Hälfte	der	Befragten	
wohnt	weniger	als	50	km	von	der	Grenze	entfernt.	

 Knapp	 39%	 der	 Befragten	 kommen	 aus	 Gemeinden	
mit	 einer	Größe	 von	 bis	 zu	 10.000	Einwohnern.	Demge‐
genüber	 kommen	 31%	 der	 Befragten	 aus	 Städten	 mit	
100.000	und	mehr	Einwohnern.	 Im	Untersuchungsgebiet	
trifft	dies	nur	auf	die	Stadt	Pilsen	zu,	im	Weiteren	kamen	
drei	Befragte	aus	Prag.	

 84%	 der	 Befragten	 wohnen	 20	 Jahre	 und	 länger	 im	
Grenzgebiet,	nur	1,2%	weniger	als	drei	Jahre.	Der	Mittel‐
wert	des	Wohnens	 in	Grenznähe	 liegt	bei	32	 Jahren.	Da‐
mit	 ist	 sichergestellt,	 dass	 die	 zum	Ziel3‐Gebiet	 zu	 rech‐
nende	Bevölkerung	des	unmittelbaren	Grenzraums	in	der	
Erhebung	 erfasst	 wurde.	 Dieser	 Personenkreis	 hat	 um‐
fangreiche	 Erfahrungen	 mit	 Besuchen	 im	 Nachbarland,	
wie	die	folgenden	Auswertungen	zeigen.	

	  

Abbildung	46:	Stichprobenverteilung	nach	Altersgruppen	
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18   Der Besuch im Nachbarland 

18.1 Die Besuchshäufigkeit 

In	 der	 tschechischen	 Teilstudie	 wurde	 erhoben,	 wie	 oft	
die	 Befragten	 im	 Jahr	 2012	 in	 Bayern	 zu	 Besuch	waren.	
Knapp	 ein	 Fünftel	 der	Befragten	war	2012	nicht	 in	Bay‐
ern.	Diese	Personen	konnten	sich	zu	einigen	 inhaltlichen	
Fragen	nicht	äußern.	

 Im	Durchschnitt	aller	Befragten	erfolgten	im	Untersu‐
chungsjahr	 23	 Besuche.	 Dabei	 nehmen	 die	 Besuche	 mit	
zunehmender	Entfernung	von	der	Grenze	ab	(Korrelation	
‐0,21,	p=	0.000).	

Klasse	der	Besuchshäufigkeiten	
N	 Gültige	Pro‐

zente	

kein	Besuch	 198	 19,9	
selten	(1	bis	9	mal)	 406	 40,7	
gelegentlich	(10	bis	49	mal)	 297	 29,8	
oft	(50	mal	und	öfter)	 96	 9,6	
Gesamt	 997	 100,0	

Abbildung	47:	Stichprobenverteilung	nach	der	Zahl		
der	Besuche	im	Jahr	2012	

18.2 Besuchstendenz 

 Fast	zwei	Drittel	der	Befragten	nimmt	an,	dass	die	Be‐
suchshäufigkeit	in	den	nächsten	drei	Jahren	gleich	bleibt.		

 Nur	 knapp	 8%	 haben	 vor,	 in	 der	 Zukunft	 die	 Reisen	
nach	 Bayern	 einzuschränken.	 Demgegenüber	 gehen	
knapp	28%	davon	 aus,	 dass	 ihre	Besuchshäufigkeit	 stei‐
gen	wird.	Insgesamt	ergibt	sich	aus	diesen	Daten	eine	an‐
zunehmende	Zunahme	des	 grenzüberschreitenden	Besu‐
cherverkehrs	in	Ost‐West‐Richtung.	

Weitere Erkenntnisse: 

 Die	 Änderungen	 der	 Reisefreizügigkeit	 aufgrund	 des	
Beitritts	 Tschechiens	 zum	Schengen‐Raum	2007	werden	
von	 den	 tschechischen	 Besuchern	 positiv	 wahrgenom‐
men.	Hier	ist	große	Normalität	eingetreten:	Für	84%	der	
Befragten	 unterscheidet	 sich	 ein	Besuch	 hinsichtlich	 der	
Bedingungen	 nicht	 von	 einem	 Besuch	 in	 anderen	 Län‐
dern.	

 Im	 Gegensatz	 dazu	 empfiehlt	 nur	 1%	 der	 Befragten,	
die	 Grenzkontrollen	 als	 Maßnahme	 gegen	 Kriminalität	
wieder	einzuführen.		

 Von	etwa	14%	der	Befragten	werden	die	überdauern‐
den	 Kontrollen	 nach	 der	 Grenze	 sehr	 negativ	 wahrge‐
nommen.	

Antwortkategorien	

Einkaufen	
n=805	(39,1%)	

Tanken	n=56	(2,7%)
Einkaufen	allgemein	n=750	(36,5%)	

Dienstleistungen,	Kur	und	Behandlung	
n=114	(5,5%)	

Gesundheit,	Behandlung,	Kur	n=92	(4,5%)	
Dienstleistungen	n=22	(1,1%)

Freizeitaktivitäten	
n=979	(47,7%)	

Urlaub,	Kurzurlaub,	Besichtigung	n=459	(22,3%)	
Kultur	allgemein	n=177	(8,6%)
Besuch	von	Familie	oder	Freunden	n=166	(8,1%)
Sportveranstaltungen	n=100	(4,9%)	
Sport,	Schwimmbad, Baden,	Sauna	usw.	n=57	(2,8%)
Vergnügung,	Vergnügungspark	n=14	(0,7%)	
Weihnachtsmärkte	n=6	(0,3%)

Beruf	und	Ausbildung	
n=148	(7,2%)	

Beruf	n=141	(6,9%)
Ausbildung	n=7	(0,3%)

Sonstiges	
n=10	(0,5%)	

Transit	n=8	(0,4%)
Wohnung	n=1	(0,0%)
Besuch	des Friedhofs	n=1	(0,0%)	

Antworten	ges.	(Mehrfachnennungen	von	1009	Be‐
fragten,	989	Antwortende)	
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Abbildung	49:	Gründe	für	die	Fahrten	nach	Bayern	(ungestützte	Abfrage)	
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Abbildung	48:	Tendenzen	zukünftiger	Besuche	in	Bayern
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18.3 Besuchsgründe für Reisen nach Bayern 

Die	 westböhmische	 Bevölkerung	 kennt	 vielfältige	 Argu‐
mente	 für	 Besuche	 in	 Bayern.	 Dabei	 nennen	 über	 drei	
Viertel	 der	 Befragten	 das	 Einkaufen,	 gefolgt	 von	 Ausflü‐
gen,	Urlaub	und	Kultur.	Weitere	Argumente	sind	der	Be‐
such	 von	 Familie	 oder	 Freunden	 sowie	 Sportveranstal‐
tungen. 

Thematisch	gesehen	kann	man	die	Besuchsgründe	in	fünf	
Kategorien	 einteilen.	 Zusammengefasst	 liegen	 dabei	 die	
Freizeitaktivitäten	noch	vor	dem	Einkaufen	(Abb.	48). 

18.4 Quantitative Auswertung der wichtigsten Be‐
suchsmotive 

Für	 neun	 Besuchsmotive,	 die	 sich	 in	 vorherigen	 Studien	
zur	Beurteilung	bewährt	hatten,	sollten	die	Befragten	ein	
Wichtigkeitsurteil	abgeben:		

 	„Einkaufen“	
 „Tanken“	
 „Kultur,	Konzerte,	Aufführungen“	
 „Urlaub,	Kurzurlaub,	Besichtigung“	
 „Gesundheit,	Behandlung,	Kur“	
 „Sportveranstaltungen“	
 „Besuch	von	Freunden	oder	Familie	
 „Arbeit	und	Beruf“	und		
 „Dienstleistungen“.	

Absolut	 gesehen,	 ergeben	 sich	 differenzierte	 Wichtig‐
keitsurteile.	 Um	 eine	 verständliche	 Strukturierung	 des	
großen	Datenbestands	zu	erreichen,	wurde	dieser	mittels	
Faktorenanalyse	 zu	wesentlichen	 Besuchsmotiven	 zu‐
sammengefasst.	Abb.	50	zeigt	diese	Hauptmotive,	die	so‐
genannten	„Benefit‐Faktoren“.	Die	abgebildete	Reihenfol‐
ge	 sagt	 dabei	 noch	 nichts	 darüber	 aus,	welchen	 Einfluss	
diese	Motive	auf	das	Besuchsverhalten	haben.	

Im	Ergebnis	lassen	sich	fünf	verschiedene	Besuchsmotive	
unterscheiden.	 Damit	 ist	 das	 Interessenbild	 der	 west‐
böhmischen	 Besucher	 in	 Nordostbayern	 etwas	 differen‐
zierter	als	das	der	Nordostbayern	beim	Besuch	von	West‐
böhmen	(vgl.	Teil	A	dieser	Broschüre).		

 Die	 Faktoren	 Einkaufen/Tanken	 und	 Kultur/Urlaub	
sind	 denen	 der	 deutschen	 Besucher	 in	 Tschechien	 sehr	
ähnlich.	

 Sowohl	Gesundheit	und	Dienstleistungen	als	auch	Ar‐
beit	und	Sport	bilden	ein	gemeinsames	Motiv.	

 Der	Besuch	von	Freunden	und	Familie	 stellt	 ein	 star‐
kes	eigenständiges	Motiv	dar.	

	  

Bezeichnung	 Wichtige	Inhalte	

Einkauf
Einkaufen	

Tanken	

Urlaub	und	
Kultur

Urlaub,	Kurzurlaub,	Besichtigung	

Kultur,	Konzerte,	Aufführungen	
Gesundheit	
und	Dienst‐
leistungen

Gesundheit,	Behandlung,	Kur	

Dienstleistungen	

Persönlicher	
Besuch

Besuch	von	Freunden	oder	Familie	

Sport	und	
Arbeit

Sportveranstaltungen	

Arbeit,	Beruf	

Abbildung	50:	Wichtigste	Besuchsmotive	
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19 Information und Sprache 

19.1 Wie sich die tschechischen Besucher  
verständigen 

 Erstaunliche	 73%	 der	 Befragten	 verwenden	 (auch)	
Deutsch	 als	 Verständigungsmittel,	 56,6%	 der	 Befragten	
verständigen	sich	sogar	ausschließlich	auf	Deutsch.	

 In	 zirka	26%	der	 Fälle	wird	Englisch	benutzt,	 gefolgt	
von	Tschechisch	mit	19%.	Es	zeigt	sich	also,	dass	bereits	
ein	 Fünftel	 der	 Befragten	 Geschäfte	 auf	 deutscher	 Seite	
findet,	die	 (auch)	 in	 tschechischer	Sprache	eine	Verstän‐
digung	anbieten.	Nur	1%	verwendet	andere	Sprachen	und	
/oder	die	nonverbale	Kommunikation	(8	Befragte).	

19.2 Wie sich die tschechischen Besucher  
informieren 

Die	 tschechischen	Besucher	 sind	meistens	 sehr	 gut	 über	
das	Angebot	der	Waren,	Dienstleistungen	und	Freizeitak‐
tivitäten	informiert.	62%	der	Befragten	nutzt	mindestens	
eine	Informationsquelle.	Dem	stehen	38%	gegenüber,	die	
sich	 vor	 der	 Reise	 gar	 nicht	 informieren.	 Am	 häufigsten	
wird	im	Internet	gesucht,	gefolgt	von	der	Beratung	durch	
Freunde	und	Bekannte:	 

	  

	 N	

Prozent	
der	Nen‐
Nen‐
nungen	

Prozent	der	sich	
Informierenden	

(n=	621)	

Bekannte	und	
Freunde	 304 22,4	 49,0	

Internet	 385 28,4	 62,0	
Prospekt	 169 12,5	 27,2	
Zeitungen	und	
Zeitschriften	

116 8,5	 18,7	

„vor	Ort“	 217 16,0	 34,9	
Plakate	 74 5,5	 11,9	
Radio	 48 3,5	 7,7	
TV	 44 3,2	 7,1	

1357 100,0	 	

Abbildung	52:	Informationsquellen	(Mehrfachnennungen)	
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Abbildung	 51:	 In	 Bayern	 verwendete	 Sprache	 (Mehrfach‐
nennungen,	Angaben	in	Prozent	von	769Antwortenden)	



	

59Westböhmische	Besucher	in	Nordostbayern

20 Das Ausgabeverhalten 

20.1   Die bevorzugte Zahlungsweise 

Da	 Tschechien	 noch	 nicht	 zur	 Währungsunion	 gehört,	
verfügen	 viele	Menschen	 noch	 nicht	 über	 eine	 EC‐Karte.		
So	verwundert	es	nicht,	dass	über	vier	Fünftel	der	Befrag‐
ten	bar	in	Euro	bezahlen,	wenn	sie	Bayern	besuchen;	auch	
die	Kreditkarte	wird	gerne	benutzt.	Da	viele	Geschäfte	in	
Bayern	keine	Kronen	akzeptieren,	wird	die	Barzahlung	in	
Kronen	nur	selten	genannt.	Letztlich	haben	sich	die	west‐
böhmischen	Besucher	hier	mit	den	Realitäten	arrangiert:	
Bei	 der	 Frage	nach	den	präferierten	Zahlungsarten	wird	
vorwiegend	das	genannt,	was	tatsächlich	praktiziert	wird.		

Abbildung	53:	Bevorzugte	Zahlungsweise	

20.2   Ausgabeverhalten 

 Besucher,	die	mindestens	einmal	pro	Jahr	nach	Bayern	
fahren,	haben	im	Jahr	2012	durchschnittlich	814	Euro	für	
Einkäufe	ausgegeben.	Bei	ihrem	letzten	Besuch	waren	es	
zirka	 85	 Euro.	 In	 Anbetracht	 der	 Kraftstoffpreise	 kann	
man	davon	ausgehen,	dass	es	sich	vor	allem	um	die	Ein‐
käufe	 in	 den	 Geschäften	 handelt.	 Allerdings	 gibt	 es	 im	

Ausgabeverhalten	große	Unterschiede	zwischen	verschie‐
denen	Besuchertypen	(vgl.	Kap.	25).	

 In	 Restaurants	 wurden	 von	 den	 Besuchern	 im	 Jahr	
2012	 insgesamt	125	Euro	ausgegeben.	Beim	 letzten	Ein‐
zelbesuch	waren	es	zirka	20	Euro.	

Zur	 Beurteilung	 der	 allgemeinen	 Ausgabebereitschaft	
wurde	gefragt,	was	die	tschechischen	Besucher	bereit	wä‐
ren	auszugeben,	wenn	sie	für	sich	selbst	ein	paar	schöne	
Sommerschuhe	einkaufen	möchten.	Anhand	dieser	Frage	
lassen	sich	die	Besucher	in	vier	Gruppen	der	Ausgabebe‐
reitschaft	einteilen:	

 Die	Antworten	variieren	zwischen	4	und	230	Euro,	der	
Mittelwert	liegt	bei	knapp	44	Euro.	Auch	hinsichtlich	der	
Ausgabebereitschaft	 geben	 die	 verschiedenen	 Besucher‐
typen	(vgl.	Kap.	25)	zusätzliche	Einblicke.	

	  

		 N	 Prozent
Euro	bar	 629	 81,6
Kronen	bar	 24	 3,1
EC‐Karte	 21	 2,7
Kreditkarte	 97	 12,6
Summe	der	gültigen	
Antworten	

771	 100,0

„kann	mich	nicht	ent‐
scheiden“	

239	

Gesamtstichprobe	 1009	

Abbildung	 54:	 Ausgabebereitschaft	 für	 ein	 paar	 schöne	
Sommerschuhe	

N	 Gültige	
Prozente

Billigstkäufer	(	bis	29	Euro)	 346	 34,6	

mäßige	Ausgabebereitschaft		
(30	bis	59)	 379	 37,9	

gehobene	Ausgabebereitschaft	
(60	bis	99)	

217	 21,7	

hohe	Ausgabebereitschaft		
(100	und	mehr)	

58	 5,8	

Gesamtzahl	der	gültigen	
Antworten	

1000	 100,0	
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21 Das Image Bayerns 

Die	Nähe	zu	Bayern	und	die	fast	25	Jahre	seit	dem	Wegfall	
der	 politischen	 und	 administrativen	 Beschränkungen	 in	
den	 grenzüberschreitenden	 Kontakten	 spiegeln	 sich	 in	
der	positiven	Einstellung	der	tschechischen	Befragten	zur	
Möglichkeit	in	Bayern	zu	arbeiten	oder	zu	wohnen	wider. 
Im	Falle,	dass	der	Befragte	fähig	war,	die	Frage	zu	beant‐
worten,	können	sich		

 über	 60%	 vorstellen,	 selbst	 in	 Bayern	 zu	 arbeiten,	
59%	in	Bayern	zu	wohnen	und	74%	bei	Bedarf	auch	ei‐
nen	Deutschen	einzustellen.	

21.1   Bayern als Arbeitsplatz für die Tschechen 

 40%	können	sich	nicht	vorstellen,	in	Bayern	zu	arbei‐
ten.	 Das	 Haupthindernis	 hierfür	 ist	 die	 Sprachbarriere	
(mangelnde	Deutschkenntnisse):	

21.2   Beschäftigung deutscher Mitarbeiter 

 Nur	 26%	 können	 sich	 nicht	 vorstellen,	 einen	 Deut‐
schen	im	Haushalt	oder	in	der	Firma	einzustellen.	Die	be‐
deutendsten	 Hinderungsgründe	 liegen	 in	 der	 Antipathie	
gegen	Deutsche,	deutschen	Kultur	oder	in	der	Erwartung	
von	höheren	Lohnansprüchen	deutscher	Beschäftigter:	

	 	

Kategorie	 Einzelnennungen	 N 

Kultur,	Sprache	n=55	(29,9%)	

Andere	Mentalität	der	Deutschen 8 

Antipathie	gegenüber	Deutschen,	deutscher	Sprache,	Kultur	 45	

Misstrauen	gegenüber	Deutschen	 2	

Sonstiges	
n=102	(55,4%)	

Gehaltsansprüche	der	Deutschen 29 

Andere	 60	

Ich	habe	keinen	Grund	 13	

Inland	fördern	
N=27	(14,7%)	

Kein	Interesse	an	Ausländern	/	Deutschen	 8	

Will	keinen	fremden	Menschen	im	Haus	 5	

Tschechische	Mitarbeiter	bevorzugt	 14	
Gesamt (Mehrfachnennungen	von	Personen,	die	keinen		

Arbeitnehmer	aus	Deutschland	einstellen	würden)	 184	

Kategorie	 Einzelnennungen	 N	

Mentalität,	Sprache	
n=195	(56,3%)	

Mangelhafte	Sprachkenntnisse	 184	

Andere	Umgebung	 2	

Misstrauen	gegenüber	deutscher	Umgebung	 9	
Persönlich	gebunden,	Job,	

soziale	Kontakte	
n=33	(9,5%)	

Ich	habe	eine	gute	Arbeit	 27	

Familie	in	Tschechien	 6	

Unbehagen,	gefällt	nicht
n=89	(11,0%)	

Ungemütliche/	unangenehme	deutsche	Mentalität,	Sprache	 19 

Alter	
n=31	(9,0%)	 Ich	bin	schon	zu	alt	 31	

Heimatverbundenheit	
n=27	(7,8%)	

Zu	Hause	gewöhnt	 27	

Unspezifische	Ablehnung
n=26	(3,2%)	

Ich	habe	keinen	Grund	 17	

Persönliche	Abneigung
n=3	(0,9%)	

Eigene	Mentalität 3 

Sonstiges	
n=6	(0,7%)	

Nicht	mobil	 15	

Andere,	nicht	angeführte	 6	
Gesamt (Mehrfachnennungen	von	361	Personen,	die	sich		

nicht	vorstellen	können,	in	Deutschland	zu	arbeiten)	
346	

Abbildung	55:	Gründe	gegen	eine	Beschäftigung	in	Deutschland	

Abbildung	56:	Gründe,	warum	keine	deutschen	Arbeitnehmer	beschäftigt	würden	
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21.3   Bayern als Wohnort für die Tschechen 

Nur	41,3%	können	sich	nicht	vorstellen,	Ihren	Wohnort	in	
Deutschland	zu	nehmen.	Die	bedeutendsten	Hinderungs‐
gründe	 sind	 persönliche	 Faktoren	 wie	 die	 Familie	 und	
persönliche	Gebundenheit:	

21.4   Das Urteil zur Einkaufssituation in Bayern 

Die	 Einkaufssituation	 in	 Bayern	wird	 von	 den	Befragten	
anhand	des	gesamten	Spektrums	von	Faktoren	bewertet.	
Hierzu	zählen	zum	Beispiel	die	Anzahl	der	Geschäfte	oder	
die	 Parkplatzsituation	 in	 den	 Städten.	 Zur	 Beurteilung	
wurde	 den	 Befragten	 die	 tschechische	 Schulnotenskala	
von	sehr	gut	(1)	bis	sehr	schlecht	(5)	vorgelegt.		

 Die	Beurteilung	fällt	überwiegend	gut	aus,	die	Noten	4	
und	5	kommen	kaum	vor.	Am	besten	wird	die	Qualität	der	
angebotenen	Waren	bewertet.			

 Für	 die	 tschechischen	 Besucher	 erscheint	 die	 Be‐

schränkung	der	Öffnungszeiten	 am	Sonntag	bzw.	 an	Fei‐
ertagen	ungewohnt.	Dies	zeigt	sich	an	der	Beurteilung.		

 Ein	Defizit	 besteht	 bei	 der	 Fähigkeit	 des	 bayerischen	
Personals,	mit	den	Kunden	Tschechisch	bzw.	Englisch	zu	
sprechen. 

 Da die Kaufkraft der tschechischen Besucher im Mittel 
noch nicht der der bayerischen Wohnbevölkerung entspricht, 
wird auch das	 Preisniveau	 der	 Waren	 entsprechend	 be‐
urteilt. 

Es	 ist	 logisch,	dass	die	Einkaufsbedingungen	 in	Nordost‐
bayern	 von	 den	 tschechischen	 Kunden	 mit	 denen	 in	
Tschechien	verglichen	werden. 

 Die	 Qualität	 der	Waren	 wird	 in	 den	 bayerischen	 Ge‐
schäften	 von	 fast	 80%	besser	 bewertet	 als	 in	 den	 tsche‐
chischen.	Demgegenüber	nimmt	mehr	 als	 ein	Drittel	 der	
Befragten	 die	 Öffnungszeiten	 in	 Bayern	 als	 schlechter	
wahr.		

Kategorie	 Einzelnennung	 N	

Mentalität,	Sprache	
n=	121	(34,0%)	

Sprachbarriere 89	

Misstrauen	gegenüber	deutscher	Umgebung	/	Mentalität 26	

Es	gefällt	mir	nicht	im	Deutschland 6	
Familie	und	Freunde,	persönlich	ge‐

bunden	n=	119	(33,4%)	 Familienumfeld	in	Tschechien 119	

Heimatverbundenheit
n=	53	(14,9%)	

Vorzug	einheimischer	/	tschechischer	Umgebung	/	Kultur 53	

Lebensstandard,	Kosten
n=	19	(5,3%)	

Teures	Wohnen	/	Miete	/	Leben	in	Deutschland 19	

Alter	
n=	13	(3,7%)	

Zu	alt,	nicht	mobil 13	

Sonstiges	
n=	31	(8,7%)	

Eine	gute	Arbeit	daheim 2	

Ich	habe	kein	Bedürfnis,	wohne	nahe	an	der	Grenze 9	

Ich	mag	keine	Änderungen 12	

Andere 8	
Gesamt	(Mehrfachnennungen	von	Personen,	die	sich	
nicht	vorstellen	können,	in	Deutschland	zu	wohnen)	

356	

Abbildung	57:	Gründe	gegen	einen	Wohnort	in	Deutschland	

Kriterium:	Schulnote	(1	–	5)	für…	 Note	 Im	Vergleich	zu	Westböhmen	(%)	
schlechter genauso	 besser

Zahl	der	Geschäfte	 1,7 6,2 52,6	 41,2
anspruchsvolle	Geschäftsausstattung	 1,6 6,0 32,8	 61,2
Qualität	der	angebotenen	Waren	 1,5 4,2 17,0	 78,7
Preisniveau	der	Waren	 2,1 19,7 35,4	 44,9
Freundlichkeit	des	Personals	 2,0 8,9 55,0	 36,0
Fachkompetenz	des	Personals 2,1 4,6 67,8	 27,6
englische	Sprachkenntnisse	 2,4 12,0 46,3	 41,7
tschechische	Sprachkenntnisse 3,9 ‐ ‐	 ‐
Öffnungszeiten	 2,4 36,7 51,5	 11,9
Garantiebedingungen	und	Kulanz	 1,9 7,6 54,1	 38,3
Parkplatzsituation	in	den	Städten	 2,3 15,0 60,4	 24,6

Abbildung	58:	Vergleich	der	Einkaufssituation	im	bayerischen	Grenzgebiet	mit	dem	westböhmischen	Grenzgebiet	
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 Die	Geschäftsausstattung	wird	von	61	%	der	Befragten	
als	besser	beurteilt.			

 Für	mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 Befragten	 ist	 die	 Anzahl	
der	Geschäfte	und	die	Freundlichkeit	des	Personals	in	den	
bayerischen	und	tschechischen	Städten	vergleichbar.		

 Knapp	ein	Fünftel	der	Befragten	empfindet	das	Preis‐
niveau	als	schlechter	gegenüber	Tschechien.		

21.5 Das Urteil zur Gastronomie in Bayern 

Insgesamt	 wird	 der	 Gastronomiebereich	 noch	 deutlich	
besser	als	die	Einkaufsbedingungen	bewertet.	Lässt	man	
die	 Tschechischkenntnisse	 außen	 vor,	 dann	 findet	 man	
die	 schlechteste	 Durchschnittsnote	 beim	 Preisniveau.	
Auch	hier	ist	die	Kaufkraft	der	westböhmischen	Besucher	
zu	berücksichtigen.		

 80%	der	Befragten	 stufen	die	Anzahl	 der	Gaststätten	
und	Hotels	 in	Nordostbayern	als	sehr	gut	ein.	Zirka	85%	
nehmen	 die	 Atmosphäre	 und	 die	 Ausstattung	 der	 Gast‐
stätten	 und	Hotels	 als	 sehr	 gut	 oder	 gut	wahr.	 Auf	 glei‐
chem	Niveau	liegen	die	Qualität	der	angebotenen	Speisen	
und	die	Freundlichkeit	des	Personals.	

 Die	 Englischkenntnisse	 des	 Personals	 in	 den	 bayeri‐
schen	Gaststätten	 und	Hotels	 erhalten	 von	 zwei	Dritteln	

der	Befragten	eine	sehr	gute	oder	gute	Bewertung.				

 Wenngleich	 die	 Tschechischkenntnisse	 im	 Durch‐
schnitt	 nur	 mit	 der	 Note	 3,9	 bewertet	 werden,	 gibt	 es	
doch	 im	 Detail	 10%	 der	 Befragten,	 die	 die	 Tschechisch‐
kenntnisse	des	Personals	 in	den	bayerischen	Gaststätten	
als	gut	oder	sogar	sehr	gut	benoten. 

Der	 Vergleich	 der	 Gastronomie	 im	 bayerischen	mit	 dem	
westböhmischem	Grenzgebiet	zeigt	bei	besserer	Ausstat‐
tung	der	Gaststätten	und	Hotels	auf	bayerischer	Seite	ver‐
gleichbare	Bedingungen	nicht	nur	im	Rahmen	der	Anzahl	
der	 Gaststätten	 und	 Hotels,	 sondern	 auch	 in	 der	 Breite	
des	 Angebots	 an	 Speisen,	 allerdings	 bei	 schlechterem	
Preisniveau.	Es	erstaunt,	dass	über	40%	der	Westböhmen	
die	 Freundlichkeit	 in	 der	 Gastronomie	 auf	 nordbayeri‐
scher	Seite	für	besser	halten.		

21.6   Das Urteil zu Sehenswürdigkeiten, Freizeit‐
gestaltung und Infrastruktur 

Außer	 dem	 Einkaufen	 und	 den	 Gastronomiebesuchen		
liefern	auch	der	Besuch	von	Sehenswürdigkeiten	und	an‐
dere	 Freizeitmöglichkeiten	 wesentliche	 Besuchsmotive.	
Weiterhin	abgefragt	wurde	auch	die	Bewertung	der	reise‐
relevanten	 Infrastruktur.	 Die	 beste	 Benotung	 erhalten	
dabei	die	Straßenverhältnisse	und	die	Naturschönheiten.	
Am	unteren	Rand	der	 insgesamt	guten	Urteile	 liegen	die	

Kriterium:	Schulnote	(1	–	5)	für…	 Note	 Im	Vergleich	zu	Westböhmen	(%)	
schlechter	 genauso	 besser	

Zahl	der	Gaststätten	und	Hotels	 1,9	 5,7	 63,0	 31,3	

Ambiente	in	Gaststätten	und	Hotels	 1,7	 4,9	 40,9	 54,3	

Qualität	der	angebotenen	Speisen	 1,8	 6,8	 41,5	 51,7	

Breite	des	Angebots	an	Speisen	 2,1	 11,8	 62,6	 25,6	

Preisniveau	in	den	Gaststätten	 2,7	 54,7	 28,1	 17,2	

Freundlichkeit	des	Personals	 1,9	 5,7	 52,5	 41,9	

englische	Sprachkenntnisse	des	Personals	 2,2	 11,5	 41,0	 47,6	

tschechische	Sprachkenntnisse	des	Personals	 3,8	 ‐	 ‐	 ‐	

Abbildung	59:	Vergleich	der	Gastronomie	im	bayerischen	Grenzgebiet	mit	dem	westböhmischen	Grenzgebiet	

Kriterium:	Schulnote	(1	–	5)	für…	 Note	 Im	Vergleich	zu	Westböhmen	(%)	
schlechter	 genauso	 besser	

Sehenswürdigkeiten	 1,8	 8,8	 55,8	 35,4	

Ambiente	und	Atmosphäre	in	Städten	 1,8	 5,2	 41,2	 53,6	

Natur,	Berge,	Seen,	Wandermöglichkeiten	 1,6	 8,7	 45,0	 46,2	

Straßenverhältnisse	 1,3	 5,3	 9,1	 85,7	

Gefühl	öffentlicher	Sicherheit	 1,8	 8,7	 38,9	 52,4	

Freundlichkeit	der	Menschen	 2,0	 9,4	 56,7	 33,9	

kulturelle	Angebote	 2,0	 7,2	 65,0	 27,8	

Angebote	für	sportliche	Aktivitäten	 2,0	 8,6	 60,7	 30,7	

Angebote	für	Gesundheit,	Kur,	Wellness	 1,9	 11,2	 45,5	 43,4	

Abbildung	60:	Vergleich	relevanter	Aspekte	von	Freizeitmöglichkeiten	und	Infrastruktur	im	bayerischen	Grenzgebiet		
mit	dem	westböhmischen	Grenzgebiet	
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kulturellen	und	sportlichen	Angebote,	 sowie	die	Freund‐
lichkeit	der	Einwohner.	

Am	ehesten	vergleichbar	sind	offensichtlich	die	kulturel‐
len	 und	 die	 sportlichen	 Angebote	 sowie	 die	 Sehenswür‐
digkeiten	 und	 die	 Freundlichkeit	 der	 Menschen,	 hier	
überwiegt	 jeweils	 das	Urteil	 „genauso“.	 In	 allen	 anderen	
Aspekten	 vergibt	 eine	 Mehrheit	 bessere	 Noten	 für	 die	
nordostbayerische	 Seite.	 Zur	 positiven	 Bewertung	 trägt	
zweifellos	 die	Tatsache	bei,	 dass	 	 knapp	vier	 Fünftel	 de‐
rer,	die	nach	Bayern	 fahren,	 sich	hier	vorwiegend	sicher	
fühlen:	 79,1%	 vergeben	 für	 das	 Gefühl	 öffentlicher	 Si‐
cherheit	in	Nordostbayern	eine	Note	von	2,5	oder	besser.	

Insgesamt	 ist	nicht	zu	übersehen,	dass	die	 tschechischen	
Befragten	 der	 nordostbayerischen	 Nachbarregion	 einen	
erheblichen	 Sympathiekredit	 gewähren.	 Hier	 kommt	
nicht	 nur	 ein	nüchternes,	 „realistisches“	Urteil	 zum	Aus‐
druck,	 sondern	 offensichtlich	 ein	 bewusstes	Wohlwollen	
im	 Sinne	 eines	 freundlich‐nachbarschaftlichen	 Verhält‐
nisses.	 Bester	 Beweis	 hierfür	 ist,	 dass	 46%	 die	 Natur‐
schönheiten	 in	 Nordostbayern	 als	 besser	 bewerten,	 ob‐
wohl	doch	die	nordostbayerische	und	die	westböhmische	
Region	nach	allen	 objektiven	Kriterien	denselben	Natur‐
raum	darstellen	 und	 sich	gerade	nicht	wesentlich	 unter‐
schieden.	 Auch	 die	 gute	 Bewertung	 der	 nordostbayeri‐
schen	Angebote	für	Gesundheit,	Kur	und	Wellness	spricht	
die	 gleiche	 Sprache,	 wenn	man	 bedenkt,	 dass	Westböh‐
men	einen	anerkannten	Leistungsschwerpunkt	gerade	 in	
diesem	 Sektor	 hat	 und	 dass	 es	 manchem	 tschechischen	
Besucher	nicht	leicht	fallen	dürfte,	für	ähnliche	Angebote	
auf	deutscher	Seite	deutlich	höhere	Preise	zu	bezahlen.	

21.7   Ein zusammenfassendes Urteil 

Die	Beurteilung	wurde	konkret	auf	die	Gesamtbeurteilung	
der	Einkaufsbedingungen	in	zwei	Städten	im	bayerischen	
Grenzgebiet	 konzentriert,	 nämlich	 Weiden	 und	 Hof.	 Die	
Zahl	der	Respondenten	variiert	hier	aufgrund	der	unter‐
schiedlichen	individuellen	Erfahrungen	der	Befragten.	Bei	
der	 Stadt	 Hof	 kann	 angenommen	werden,	 dass	 sie	 eher	
das	 Reiseziel	 der	 Besucher	 aus	 der	 Region	 Karlsbad	 ist,	
während	die	Stadt	Weiden	eher	Besucher	aus	der	Region	
Pilsen	anzieht. 

Zu	 einem	 Gesamtvergleich	 der	 beiden	 Regionen	 sahen	
sich	771	Befragte	in	der	Lage.		

Die	Unterschiede	in	der	Bewertung	sind	deutlich	im	Ver‐
gleich	 der	 durchschnittlichen	 Noten	 bei	 vergleichbaren	
Abweichungen.		

Die	 tschechischen	 Besucher	 sind	 gegenüber	 den	 Bedin‐
gungen	in	ihrem	Heimatland	kritischer,	und	bewerten	sie	
etwas	weniger	häufig	als	gut.	Auffallend	ist,	dass	über	ein	
Drittel	 die	 Einkaufsbedingungen	 in	 Nordostbayern	 als	
sehr	 gut	 beurteilen.	 Insgesamt	 liegt	 die	 Note	 für	 das	
grenznahe	westböhmische	Gebiet	bei	2,3,	die	Vergleichs‐
note	für	die	nordostbayerische	Grenzregion	bei	1,8.	

	 	

Abbildung	61:	Benotung	der	Einkaufsstandorte	Hof	und		
Weiden	

Note	für…	 N	
Mittel‐
wert		
Note	

Einkaufsmöglichkeiten	in	HOF	 432	 2,1	

Einkaufsmöglichkeiten	in	WEIDEN	 603	 1,9	
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Abbildung	62:	Gesamtnoten	(tschechische	Schulnotenskala	von	1	=	sehr	gut	bis	5	=	sehr	schlecht)	für	das	nordostbayeri‐
sche	und	das	westböhmische	Grenzgebiet	aus	Sicht	der	westböhmischen	Bevölkerung	(Angaben	in	Prozent	der	gültigen		
Antworten,	n	=	771)	
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22   Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge der tschechischen 
Besucher 

Die	 tschechischen	Besucher	 in	Bayern	haben	 sowohl	ne‐
gative	 als	 auch	 positive	 Erfahrungen,	 Erkenntnisse	 und	
Eindrücke.		

22.1 Negative Erfahrungen 

 33%	der	 Befragten	 haben	 bei	 ihren	Besuchen	 Intole‐
ranz,	Verachtung	bzw.	beleidigendes	Verhalten	in	den	Ge‐
schäften	oder	Dienstleistungsstätten	angetroffen.	9%	der	
Befragten	 sahen	 diese	 Einstellung	 auch	 bei	 der	 bayeri‐
schen	Polizei.		

 Die	grenznahen	Kontrollen	wurden	von	14,5%	der	Be‐
fragten	 moniert.	 Erfahrung	 mit	 einer	 Bestrafung	 hatten	

zirka	8	Prozent,	7%	mit	einem	Unfall,	6	%	mit	Diebstahl	
und	 6%	 mit	 unkorrektem	 Verhalten	 in	 den	 Geschäften	
und	Dienstleistungsbetrieben.	

 Bemerkt	wurden	auch	Erfahrungen	mit	 schlechterem	
Straßenverkehr	 ‐	 Verkehrsstaus,	 Absperrungen	 (5,6%)	
oder	mit	Verschmutzung	auf	öffentlichen	Plätzen	(4%).	

 Für	 fast	 4%	 der	 Befragten	 ist	 eine	 unangenehme	 Er‐
fahrung	mit	der	Sprachbarriere	verbunden.	 In	den	ange‐
führten	Erfahrungen	wurden	die	Situationen	beschrieben,	
in	denen	das	bayerische	Personal	auf	die	Kommunikation	
in	Deutsch	bestanden	hat.		

	 	

Abbildung	63:	Negative	Erfahrungen	westböhmischer	Besucher	in	Nordostbayern	

Antwortkategorie	
Prozent	von	291	Mehr‐

fachnennungen	

Verachtung	gegenüber	Tschechen,	beleidigendes	Verhalten,	Intoleranz,	Chauvinismus	(im	
Geschäft,	bei	Bedienung)	 27,8%	

Entwürdigende	Kontrollen	heute	/	früher	 12,4%	

Verhalten	deutscher	Polizei	/	Wache	 7,9%	

Geldstrafe	 6,5%	

Unfall	 6,2%	

Diebstahl	 5,2%	
Betrug	beim	Einkauf,	Schröpfen	in	Dienstleistungen	und	Geschäft,	
Bedingungen	nicht	eingehalten	

5,2%	

Straßenverkehr,	Kolonnen,	Verkehrsverbindung	 4,8%	

Schmutz	(z.B.	Straßen,	Toiletten,		Schwimmbäder,	u.a.)	 3,4%	

Auf	Deutsch	bestehen	 3,4%	

Lautes,	unverfrorenes	Verhalten	deutscher	Kinder	 2,4%	

Eigene	Unkenntnisse	der	deutschen	Sprache	 2,4%	

Verletzung,	Unfall	 2,1%	

Geschlossene	Geschäfte	an	Sonn‐	und	Feiertagen	 1,7%	

Verhalten	deutscher	Fahrer	 1,7%	

Verbrechen,	Bedrohung,	Stören	 1,4%	

Behandlung	beim	Arzt	 1,0%	

Verlust	 0,7%	

Warteschlangen	an	der	Grenze	 0,7%	

Schlechte	Verpflegung	 0,3%	

Andere	 1,7%	
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22.2   Positive Erfahrungen 

Ein	gutes	Zeichen	für	die	bayerisch‐tschechische	Partner‐
schaft	ist	die	Tatsache,	dass	die	Hälfte	der	Befragten	posi‐
tive	Erfahrungen	berichten,	während	nur	zirka	ein	Viertel	
negative	Erfahrungen	gemacht	hat.	Manche	nennen	sogar	
mehrere	positive	Erfahrungen.	Die	häufigsten	Antworten	
sind:	gefällige	und	freundliche	Einstellung	der	Bürger	und	

des	 Personals,	 Sauberkeit	 und	 Ordnung	 in	 den	 Städten	
und	Straßen	usw.:	

22.3 Verbesserungsvorschläge 

Drei	 Viertel	 der	 Befragten	 haben	 Vorschläge	 zur	 Erhö‐
hung	der	Kontakte	und	die	Verschönerung	des	Aufenthal‐
tes	im	bayerischen	Grenzgebiet.	Das	zeugt	vom	Interesse	

Positive	Erfahrungen		
Prozent	von	653 Mehr‐

fachnennungen	

freundlicher,	angenehmer,	hilfsbereiter	Bürger,	Verhalten	des	Bürgers	 12,4%	
freundliches,	angenehmes,	hilfsbereites	Personal		 11,0%	
Ordnung	in	den	Städten,	Organisation,	Gepflegte	Städte	und	Straßen	 9,5%	
angenehmer	und	günstiger	Einkauf,	Ausverkauf	 7,4%	
Sportbegegnung,	Sporttreffen	 5,1%	
Natur,	Naturschönheiten	in	Bayern	 4,9%	
angenehmes	Gefühl	in	Bayern	 4,4%	
Frische	und	Qualität	der	Waren	 3,8%	
Besuch	des	Aquazentrums	oder	Freibads	 3,8%	
Atmosphäre	der	Weihnachtsmärkte	 3,2%	
Kulturerlebnis	 2,9%	
Familien‐,	Freunde‐,	Verwandtentreffen,	Kennenlernen	 2,9%	
deutsches	Personal	spricht	tschechisch	 2,3%	
Besuch	der	Galerie,	der	Sehenswürdigkeiten	 2,3%	
Gewinn,	Sieg,	Anerkennung	 2,0%	
Urlaub,	Ausflüge	 1,8%	
Dienstleistungsniveau	allgemein	 1,8%	
Bürgerliche	Hilfe,	Bereitschaft,	Mentalität,	seriöses	Verhalten	 1,7%	
Kurpflege,	Kuratmosphäre	 1,5%	
Legoland,	Vergnügungspark	(Freizeitpark)	 1,5%	
Ehrlichkeit,	ehrlicher	Finder	 1,5%	
Zusammenarbeit,	Exkursion,	Austauschaufenthalt,	Studium	 1,4%	
Radwege,	Laufspuren,	In‐Line	Route	 1,2%	
Tscheche	als	Bedienungspersonal	 1,1%	
Atmosphäre	im	Restaurant	 0,9%	
Bierfest	 0,9%	
Außerordentliche	Pflege,	Hilfe,	Problemlösung,	Bereitschaft	 0,9%	
Orientierungstafel,	Bezeichnung,	Markierung	u.	Vertragsbedingungen	auf	Tschechisch		 0,8%	
Disziplin,	Mentalität	 0,6%	
Arztpflege,	Arztbehandlung	 0,6%	
deutsche	Spezialitäten,	deutsches	Bier	 0,6%	
Hilfe	der	Polizei	 0,6%	
Flohmarkt	 0,5%	
Verstoßablassung,	Geldstrafeablassung	 0,3%	
Anerkennung	der	Deutschkenntnis	 0,3%	
Vertrauen	–	Zahlungsaufschub	 0,2%	
Zufriedenes	Leben	der	Familie	oder	Freunden	in	Bayern	 0,2%	
kostenloser	Eintritt	 0,2%	
Schulausstattung		 0,2%	
Interesse	an	Problemen	des	Fremden	 0,2%	
Englischkenntnis	 0,2%	

Abbildung	64:	Positive	Erfahrungen	westböhmischer	Besucher	in	Nordostbayern	
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der	 tschechischen	 Besucher	 an	 den	 Reisebedingungen	
nach	Bayern	und	an	der	Intensivierung	der	gegenseitigen	
Kontakte. 

 Es	dominiert	der	Wunsch	nach	besserer	Information	–	
Werbung	allgemein	(zirka	45	%)	und	das	Nutzen	des	In‐
ternets	für	die	Bewerbung	der	Region	und	der	Veranstal‐
tungen	(6	%).		

 Die	 Anforderung	 zur	 Verbesserung	 der	 Tschechisch‐
kenntnisse	des	 bayerischen	Personals	 in	Geschäften	und	
Dienstleistungsstätten	 als	 Beitrag	 für	 die	 Intensivierung	
der	Kontakte	wird	von	15	%	der	Befragten	genannt.	Hier‐
bei	müssen	natürlich	auch	die	zweisprachigen	Namen	zur	

besseren	 Orientierung	 der	 tschechischen	 Besucher	 er‐
wähnt	werden	(laut		6,6	%	der	Befragten).		

 Einen	 großen	 Anteil	 stellt	 das	 Problem	 des	 Preisni‐
veaus	 bzw.	 die	 Einkaufsstärke	 der	 tschechischen	 Besu‐
cher	dar.	Diese	möglichen	 (für	Tschechen	günstigen	und	
gerechten)	makroökonomischen	Änderungen	sollten	den	
positiven	Impuls	für	die	Einkaufstouristik	bringen.		

 Einen	wichtigen	 Beitrag	 leisten	 auch	Maßnahmen	 im	
Rahmen	 des	 grenzüberschreitenden	 öffentlichen	 Ver‐
kehrs	und	das	Organisieren	von	 tschechisch‐bayerischen	
Veranstaltungen	 für	 Reisen	 von	 Senioren	 oder	 Jugendli‐
chen	(Studenten,	Schülern)	nach	Bayern.		

Abbildung	65:	Vorschläge	zur	Intensivierung	des	grenzüberschreitenden	Besucherverkehrs	nach	Bayern	

Kategorie	 Einzelnennung %von	948	
Mehrfach‐
nennungen	

Gesetze,	Kontrolle	
n=2	(0,2%)	 Polizeikontrollen	der	Tschechen	beschränken 0,2%	

Werbemaßnahmen	und	
Imagearbeit	

n=435	(45,8%)	

Orientierungstafeln	u.	a.		auf	Tschechisch,	zweisprachige	Aufschriften 5,1%	

Webseiten	von	Bayern,	von	bayerischen	Sehenswürdigkeiten	 4,7%	
Flugblätter	der	deutschen	Einzelhändler	und	
Rabattaktionen	an	tschechische	Haushalte 

0,7%	

Werbung	der	Veranstaltungen,	Marketing,	Blätter,	Medienausnützung 35,0%	

Werbung	der	Biertouristik 0,3%	
Infrastruktur	und	Natur	

n=12	(1,3%)	
Radwege,	Naturlehrpfade(über	Grenze	hinweg) 1,3%	

Öffentliche	Verkehrsmittel	
n=61	(6,4%)	

ÖPNV	im	Grenzgebiet 5,5%	

mehr	Parkplätze	in	den	Städten,	Autobahnrastplätze 0,9%	

Kooperationen	
n=21	(2,2%)	

Zusammenarbeit	der	Städte	und	Gemeinden	 1,4%	

Zusammenarbeit	der	Grund‐	u.	Mittelschulen	 0,8%	

Niedrigpreise	
n=128	(13,5%)	

billigerer	ÖPNV 1,2%	

billigeres	Eintrittsgeld 0,7%	
Preissenkung	der	Ware,	der	Dienstleistungen,	

Preisaktionen	im	Handel 
10,2%	

höhere	Kaufkraft	der	Tschechen,	besserer	Wechselkurs	 1,4%	
Freizeit‐	und	Sportangebo‐

te	
n=49	(5,2%)	

Gemeinsame	Veranstaltungen	für	Jugendliche,	Senioren,	allgemein 4,1%	

Sporteinrichtungen‐	und	Sportstättenausbau 1,1%	

Beschilderung	und	Sprache	
n=130	(13,8%)	

Grundkenntnis	von	Tschechisch	im	deutschen	Grenzgebiet		
(Dienstleistungen,	Geschäfte) 11,6%	

Sprachunterricht	der	Nachbarsprache	in	den	Schulen 1,1%	

Englischkenntnisse	des	Personals 1,1%	

Kulturangebot	
n=41	(4,3%)	

Kulturveranstaltungen 2,6%	

Reise,	Ausflüge,	Aufenthalte 1,7%	

Einkaufssituation	verbes‐
sern	

n=31	(3,3%)	

breites	Geschäftsspektrum 0,4%	

Öffnungszeit	der	Geschäfte	(auch	am	Sonntag)	 1,7%	

Zahlungsmöglichkeit	mit	tschechischer	Krone	 1,2%	
Mentalität	/	Verhalten	

n=17	(1,8%)	
gefällige,	hilfsbereite	Einstellung (des	Personals,	des		

Bedienungspersonals,	der	Polizei	gegenüber	Tschechen) 1,8%	

Sonstige	
n=21	(2,2%)	

Arbeitsangebote	für	Tschechen	in	Bayern	 0,4%	

Sonstige Nennungen 1,8%	
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23   Die wichtigsten Besuchergruppen 

23.1 Die Bestimmung von Besuchertypen und Seg‐
mentgrößen 

Zum	 Ausgleich	 soziodemographischer	 Disparitäten	 im	
Datenbestand	der	tschechischen	Erhebung	wurden	in	die	
Clusteranalyse	 zur	Ermittlung	der	wichtigsten	Besucher‐
typen	nicht	nur	die	in	Kap.	20	ermittelten	Hauptbesuchs‐
motive,	sondern	zusätzlich	das	Alter,	die	 	Ausgabebereit‐
schaft	 und	 die	 Besuchshäufigkeit	 2012	 einbezogen.	
Aufgrund	 dieser	 gemischt	 soziodemographisch‐psycho‐
graphischen	Marktsegmentierung	lassen	sich	drei	Haupt‐
besuchertypen	unterscheiden,	die	einen	sehr	unterschied‐
lichen	Anteil	an	der	Gesamtzielgruppe	haben:		

 Die	größte	Gruppe	stellen	mit	62%	die	„leicht	interes‐
sierten	 Billigkäufer“.	 Sie	 zeigen	 ein	 etwas	 über	 dem	
Durchschnitt	 liegendes	 Interesse	 am	Einkaufen	 und	 hin‐
sichtlich	„persönlichem	Besuch“	und	Besuchen	für	„Sport	
und	Arbeit“.	Hinsichtlich	 „Urlaub	und	Kultur“	 sowie	 „Ge‐
sundheit	und	Dienstleistungen	sind	sie	nicht	gänzlich	des‐
interessiert,	 jedoch	etwas	weniger	als	die	anderen	Besu‐
cher.	 Ihre	Besuchshäufigkeit	 2012	 liegt	 im	Mittel	 bei	 13,	
ihre	 Ausgabebereitschaft	 ist	 gering	 –	 sie	 müssen	 oder	
wollen	sparen.	

 Gut	 30%	 der	 Besucher	 gehören	 zu	 den	 „ausgegliche‐
nen	 Anspruchsvollen“,	 sie	 zeigen	 ein	 leicht	 überdurch‐
schnittliches	 Interesse	an	allen	Besuchsmotiven,	ohne	 ir‐
gendwo	besonders	„euphorisch“	zu	sein.		

 Die	kleinste	Gruppe	bilden	mit	rund	8%	die	„ausgabe‐
bereiten	 Vielbesucher“.	 Ihr	 Hauptinteresse	 gilt	 den	 The‐
mengebieten	„Urlaub	und	Kultur“.	Auch	„Gesundheit	und	
Dienstleistungen“	spielen	bei	ihren	Besuchen	im	Nachbar‐

land	 eine	 übergeordnete	 Rolle.	 Mit	 221	 Reisen	 in	 die	
deutsche	Grenzregion,	weist	diese	Gruppe	ein	überdurch‐
schnittliches	Besuchsverhalten	auf	und	ist	mit	einer	eher	
höheren	Ausgabebereitschaft	auch	 in	der	Lage	dieses	 In‐
teresse	zu	finanzieren.		

Anhand	 verfügbarer	 Informationen	 können	 im	 zweiten	
Segmentierungsschritt	die	drei	Besuchergruppen	genauer	
charakterisiert	werden.	 Bevor	 eine	 detaillierte	 Beschrei‐
bung	 der	 einzelnen	 Gruppen	 folgt,	 können	 vorerst	 die	
Gemeinsamkeiten	 der	 drei	 Typen	 identifiziert	 werden.	
Die	Herausstellung	gemeinsamer	Interessen	ist	besonders	
für	das	Regionalmarketing	von	besonderer	Bedeutung,	da	
hiermit	Ansatzpunkte	 für	Verbesserungsmaßnahmen	ge‐
schaffen	werden,	 die	 keiner	 zielgruppenspezifischen	 Be‐
rücksichtigung	bedürfen.		

Die	 Sprachkenntnisse,	 besonders	 die	 tschechischen	
Sprachkenntnisse	werden	in	allen	Gruppen	gleicherma‐
ßen	schlecht	bewertet.	Hier	besteht	ein	dringender	Hand‐
lungsbedarf	um	insbesondere	die	Fachkompetenz	im	Ein‐
zelhandel	 sowie	 die	 Servicequalität	 im	 Dienstleistungs‐
sektor	 zu	 verbessern	 und	 die	 Kundenzufriedenheit	 zu	
steigern.	 Die	 offensichtlichen	 Verständigungsprobleme	
könnten	ebenfalls	Grund	für	das	negativ	wahrgenommene		
Verhalten	 und	 somit	 die	 mangelnde	 Freundlichkeit	 des	
Servicepersonals	in	Handel	und	Gastronomie	sein.		

Die	 Ausstattung	 der	 Geschäfte	 und	 die	 Qualität	 der	
angebotenen	Waren	wird	von	den	drei	Clustern	gleich‐
ermaßen	gut	bewertet.	Hier	besteht	ein	deutlicher	Unter‐
schied	 in	 den	 gegenseitigen	 Bewertungen	 der	 beiden	
Grenzregionen.	 Höhere	 Standards	 in	 Deutschland,	 eine	
attraktive	 Präsentation	 der	 Waren	 und	 gepflegte	 Ge‐
schäftsräume	sind	ein	Grund	für	die	tschechischen	Besu‐

Segmentierungskriterien	

Leicht	interessierte	
Billigkäufer	

Ausgeglichene		
Anspruchsvolle	

Ausgabebereite	
Vielbesucher	

62,0	Prozent 30,3	Prozent	 7,7	Prozent

Einkauf	 leichtes	Interesse	 leichtes	Interesse	
Mittleres		

Desinteresse	

Urlaub	und	Kultur	 leichtes	Desinteresse	 leichtes	Interesse	 Hauptinteresse	

Gesundheit	und	Dienstleistungen	 leichtes	Desinteresse	 leichtes	Interesse	 Grosses	Interesse	

Persönlicher	Besuch	 leichtes	Interesse	 leichtes	Interesse	 Mittleres	Interesse	

Sport	und	Arbeit	 leichtes	Interesse	 leichtes	Interesse	 Mittleres	Interesse	

Besuchshäufigkeit	2012	 13	 12	 221	

Ausgabebereitschaft	(was	darf	ein	paar	
schöne	Sommerschuhe	kosten	in	EUR)	

29	 76	 54	

Abbildung	66:	Die	drei	Besuchergruppen	und	ihr	Anteil	an	der	Gesamtgruppe	
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cher,	 gerne	 in	 der	 deutschen	 Grenzregion	 einkaufen	 zu	
gehen.	 Analog	 bewerten	 auch	 die	 deutschen	 Auskunfts‐
personen	diesen	Punkt	 in	der	tschechischen	Grenzregion	
eher	kritisch.	

Das	Preisniveau,	 insbesondere	 im	Bereich	Hotellerie	und	
Gastronomie	ist	für	den	tschechischen	Besucher	ebenfalls	
nicht	zufriedenstellend.	Aufgrund	des	niedrigerem	Lohn‐
niveaus	 sind	 die	 Preise	 in	 Tschechien	 besonders	 in	 der	
Gastronomie	 niedriger	 als	 in	 Deutschland.	 Lokale	 und	
Restaurants	in	der	tschechischen	Grenzregion	sind	daher	
für	deutsche	Besucher	ausgesprochen	günstig,	was	umge‐
kehrt	nicht	so	 ist.	Dieses	Preisgefälle	wird	dem	tschechi‐
schen	Konsumenten	 beim	Besuch	der	 deutschen	Gastro‐
nomie	 dementsprechend	 bewusst	 und	 ist	 ein	 Grund	 für	
die	durchgängig	schlechte	Bewertung. 

23.2 Die „ leicht interessierten Billigkäufer“ 

Die	 „leicht	 interessierten	 Billigkäufer“	 stellen	 mit	 rund	
62%	die	größte	Gruppe	der	drei	Besuchertypen	dar.	Diese	
eher	weiblich	dominierte	Gruppe	 (61%	Frauenanteil)	 ist	
an	allem	ein	bisschen	 interessiert,	hegt	aber	kein	beson‐
deres	 Interesse	 für	 ein	 bestimmtes	 Themengebiet.	 Im	
Durchschnitt	 ist	 der	 „leicht	 interessierte	Billigkäufer“	 38	
Jahre	 alt	 und	 weicht	 somit	 nur	 geringfügig	 von	 dem	
Durchschnittsalter	 der	 gesamten	 Stichprobe	 ab.	 Sportli‐
che	Aktivitäten,	 Einkaufen	und	der	Besuch	 von	Familien	
und	Freunden	ist	ihnen	etwas	wichtiger	als	kulturelle	As‐
pekte,	Urlaub	oder	die	 Inanspruchnahme	von	Dienstleis‐
tungen	im	Nachbarland.	Diese	Einstellung	könnte	mit	 ih‐
rer	 geringen	 Ausgabebereitschaft	 zusammenhängen.	 Mit	

einer	Ausgabebereitschaft	von	29	Euro	für	ein	paar	schö‐
ne	 Sommerschuhe	 sind	 sie	 die	 Gruppe	 der	 „Sparfüchse“	
und	 generell	 eher	 daran	 interessiert	 oder	 darauf	 ange‐
wiesen	 Schnäppchen	 zu	 machen	 und	 auf	 kostspielige	
Freizeitaktivitäten	zu	verzichten.	Mit	der	Einkaufssituati‐
on,	 der	 Ausstattung	 der	 Geschäfte	 und	 der	 Qualität	 der	
angebotenen	Waren	sind	die	 „leicht	 interessierten	Billig‐
käufer“	 allgemein	 zufrieden.	 Das	 Preisniveau	 im	 Handel	
und	die	Freundlichkeit	des	Personals	bewerten	sie	jedoch	
tendenziell	 eher	 schlechter.	 Ebenso	 wünscht	 sich	 diese	
Gruppe	bessere	Sprachkenntnisse	auf	deutscher	Seite.	

Die	 Umsatzrelevanz	 dieses	 Clusters	 ergibt	 sich	 weniger	
aus	den	 individuellen	Einkaufsbons	als	vielmehr	aus	der	
schieren	 Größe	 dieser	 Personengruppe	 (62%	 der	 Besu‐
cher).	Für	Einkäufe	und	Tanken	in	Bayern	haben	sie	2012	
durchschnittlich	582	Euro	ausgegeben,	für	Restaurantbe‐
suche	 94	 Euro.	 Der	 letzte	 Restaurantbesuch	 kostete	 im	
Schnitt	19,50	Euro.	

Im	Bereich	Gastronomie	und	Hotellerie	bewerten	die	„Bil‐
ligkäufer“	das	Angebot	der	Waren	sowie	die	Qualität	der	
Speisen	als	gut,	 sind	aber	auf	Grund	des	 ihnen	zu	hohen	
Preisniveaus	 nicht	 interessiert,	 das	 vorhandene	Angebot	
regelmäßig	 zu	 beanspruchen.	 Dies	 zeigt	 die	 mäßige	 Be‐
suchshäufigkeit,	die	mit	13	Besuchen	unter	dem	Gesamt‐
durchschnitt	der	Bevölkerung	liegt.		

Eine	durchweg	positive	Bewertung	gibt	dieser	Besucher‐
typ,	der	eher	aus	kleinen	und	mittleren	Orten	stammt,	für	
die	Sehenswürdigkeiten,	wie	etwa	die	Natur	und	das	Am‐
biente	 in	 den	 Städten	 ab.	 Auch	 wenn	 er	 an	 Urlaub	 und	
Kultur	 etwas	 weniger	 interessiert	 ist,	 bewertet	 er	 das	
nordbayerische	Grenzgebiet	im	Vergleich	zu	Westböhmen	
insgesamt	 etwas	 besser.	 Die	 „leicht	 interessierten	 Billig‐
käufer“	 ziehen	 Freizeitaktivitäten	 vor,	 die	 wenig	 kosten	
und	 ohne	 größere	 Bemühungen	 realisierbar	 sind.	 Spa‐
ziergänge	 in	 der	 Natur,	 Besuche	 von	 Freunden	 oder	 ein	
Stadtbummel,	 mit	 der	 Möglichkeit	 das	 ein	 oder	 andere	
Schnäppchen	zu	 „ergattern“,	 entspricht	 ihren	Vorstellun‐
gen	von	einem	Besuch	im	Nachbarland.	Um	sich	auf	diese	
Gruppe	 einzustellen,	 sind	 besonders	 die	 Instandhaltung	
der	Straßen	sowie	der	Ausbau	von	Infrastrukturen	in	und	
um	die	Städte	in	der	Grenzregion	von	besonderer	Bedeu‐
tung.	 Zweisprachige	 Beschilderungen	 und	 bessere	
Sprachkenntnisse	 des	 Personals	 in	 Gastronomie	 und	
Handel	 könnten	 die	 Besuchshäufigkeit	 dieses	 Typs	 stei‐
gern,	ebenso	wie	direkte	Informationen	mit	Postwurfsen‐
dungen,	 Zeitungsbeilagen	 usw.,	 z.B.	 wenn	 im	 deutschen	
Handel	Sonderaktionen	stattfinden.	

 Anspruchsvolle	Geschäftsausstattung	  Preisniveau	in	den	Gaststätten	

 Qualität	der	Waren	  Parkplatzsituation	in	den	Städten	

 Öffnungszeiten	  Breite	des	Angebots	an	Speisen		

 Freundlichkeit	des	Personals	im	Handel	  Freundlichkeit	in	der	Gastronomie	

 Fachkompetenz	des	Personals	im	Handel	  Englisch	in	der	Gastronomie		

 Englische	Sprache	im	Handel	  Deutsch	in	der	Gastronomie		

 Deutsche	Sprache	im	Handel	  Einkaufsmöglichkeiten		

Abbildung	67:	Clusterübergreifend	einheitlich	beurteilte	Aspekte	
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23.3 Die „ausgeglichenen Anspruchsvollen“ 

„Grundsätzlich	 kann	 alles	 interessant	 sein,	 aber	 das	
schaue	 ich	mir	 erst	 einmal	 genau	 an“	 ist	 die	 Einstellung	
der	 „ausgeglichenen	 Anspruchsvollen“	 die	 mit	 gut	 30%	
die	zweitgrößte,	leicht	männlich	dominierte	(54	Prozent)		
Gruppe	bilden.	Dieser	Besuchertyp	 ist	an	allen	abgefrag‐
ten	 Themengebieten	 leicht	 interessiert,	 jedoch	 nicht	 eu‐
phorisch.	Ein	Sonderangebotsprospekt	allein	wird	diesen	
Besuchertyp	kaum	zu	einer	Reise	verleiten	‐	hier	besteht	
ein	 eklatanter	 Unterschied	 zu	 den	 Billigkäufern	 und	
Schnäppchenjägern.	 Von	 diesen	 hebt	 sich	 der	 ausgegli‐
chene	Anspruchsvolle	 im	Weiteren	durch	die	überdurch‐
schnittliche	 Ausgabebereitschaft	 ab.	 Wenn	 ihn	 etwas	
wirklich	 interessiert,	 dann	 schaut	 er	 nicht	 als	 erstes	 auf	
den	Preis.	Seine	Besuchshäufigkeit	 liegt	mit	12	Besuchen	
2012	 etwa	 auf	 Höhe	 der	 „leicht	 interessierten	 Billigkäu‐
fer“	und	ist	somit	ebenfalls	unterdurchschnittlich.		

Da	 die	 Anspruchsvollen	 eher	 aus	 den	 Städten	 kommen,	
haben	 sie	 ein	breiteres	 Spektrum	an	Einkaufs‐	und	Frei‐
zeitmöglichkeiten	direkt	vor	der	Tür	und	sind	somit	nur	
ab	und	 zu	 an	Besuchen	 im	Nachbarland	 interessiert.	Die	
hohe	Ausgabebereitschaft	spiegelt	sich	in	der	Wichtigkeit	
des	Einkaufens	wieder.	Ob	die	Ausstattung	der	Geschäfte,	
Qualität	der	angebotenen	Waren	oder	die	Anzahl	der	ver‐
schiedenen	 Einkaufsmöglichkeiten	 ‐	 die	 „ausgeglichene	
Anspruchsvollen“	 bewerten	 die	 Einkaufssituation	 im	
Nachbarland	durchweg	positiv.	Eine	leichte	Unzufrieden‐
heit	besteht	in	dieser	Gruppe	bezüglich	der	Sprachkennt‐
nisse	des	Personals	und	dem	Preisniveau	im	Handel.		

Aufgrund	 der	 hohen	 Kaufkraft	 sind	 die	 „ausgeglichenen	
Anspruchsvollen“	eine	interessante	Käufergruppe,	welche	
ein	 hohes	 Potenzial	 bezüglich	 des	 Einzelhandels	 in	 der	
Grenzregion	aufweist.		

Die	Umsatzrelevanz	dieses	Clusters	ergibt	sich	aus	seiner	
Größe	 (30%	 der	 Besucher)	 und	 seiner	 Ausgabebereit‐
schaft.	Für	ein	paar	schöne	Sommerschuhe	würden	sie	im	
Durchschnitt	76	Euro	bezahlen.	Für	Einkäufe	und	Tanken	
in	 Bayern	 haben	 diese	 Personen	 2012	 durchschnittlich	
800	 Euro	 ausgegeben,	 für	 Restaurantbesuche	 137	 Euro.	
Der	letzte	Restaurantbesuch	kostete	im	Schnitt	25,80	Eu‐
ro.	Von	qualitativ	hochwertigen	Waren	und	einer	attrak‐
tiven	 Auslage	 in	 den	 Verkaufsräumen	 fühlt	 sich	 diese	
Gruppe	 angesprochen	 und	 ist	 gerne	 bereit	 auch	 höhere	
Beträge	 zu	 zahlen.	 Besonders	 schlecht	 schneidet	 die	 Be‐
wertung	 der	 tschechischen	 Sprachkenntnisse	 ab.	 Auch	
hier	 würde	 geschultes	 Personal	 positive	 Auswirkungen	
auf	die	Verkaufszahlen	erzielen	können,	da	durch	profes‐
sionelle	 Beratung	 und	 Fachkompetenz	 der	Wohlfühlfak‐
tor	dieser	Gruppe	massiv	gesteigert	werden	könnte.		

Die	deutschen	Öffnungszeiten	bewertet	der	anspruchsvol‐
le	 Typ	 eher	 negativ.	 Da	 in	 der	 Tschechischen	 Republik	
keine	Einschränkungen	 an	Sonn‐	 und	Feiertagen	 existie‐
ren,	 fühlt	 sich	 insbesondere	 die	 kaufkräftige	 Besuchs‐
gruppe	von	diesen	Regelungen	gestört.	Im	Vergleich	zwi‐
schen	der	tschechischen	und	der	nordbayerischen	Grenz‐
region	 bewerten	 die	 „ausgegelichenen	 Anspruchsvollen“	
die	 nordbayerische	 Grenzregion	 bezüglich	 der	 Einkaufs‐
möglichkeiten	und	Einkaufssituation	insgesamt	besser.		

Auch	 im	 Bereich	 Hotellerie	 und	 Gastronomie	 fühlt	 sich	
der	anspruchsvolle	Typ	im	Nachbarland	wohl	und	ist	von	
der	Qualität	der	Speisen,	der	Auswahl	und	dem	Ambiente	
in	 den	 Gaststätten	 überzeugt.	 Kritisch	werden	 auch	 hier	
wieder	 die	 Sprachkenntnisse	 gesehen,	 die	 insbesondere	
im	Bereich	der	tschechischen	Sprache	als	unbefriedigend	
empfunden	werden.	Da	die	Verständigung	im	Bereich	des	
Dienstleistungssektors	 von	 hoher	 Bedeutung	 ist,	 könnte	
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eine	 Verbesserung	 dieser	 Umstände	 ebenfalls	 zu	 einer	
Steigerung	der	Besuchshäufigkeit	dieser	finanziell	starken	
Interessengruppe	führen.	

Infrastrukturell	 entspricht	 die	 Grenzregion	 den	 hohen	
Ansprüchen	 dieser	 Gruppe.	 Die	 Straßenverhältnisse,	 Se‐
henswürdigkeiten	 und	 die	 landschaftlichen	 Gegebenhei‐
ten	wie	Berge,	Seen	und	Wandermöglichkeiten	empfinden	
die	 „ausgeglichenen	Anspruchsvollen“	als	sehr	oder	eher	
gut.	 Das	 kulturelle	 und	 sportliche	 Angebot	 könnte	 ihrer	
Meinung	nach	etwas	ausgebaut	werden,	auch	wenn	gene‐
rell	nur	ein	 leichtes	Interesse	an	diesen	Themengebieten	
besteht.	 Insgesamt	wird	aber	auch	 in	diesem	Bereich	die	
nordbayerische	 Grenzregion	 ein	 klein	 wenig	 attraktiver	
als	 die	 tschechische	 Heimat	 wahrgenommen.	 Der	 an‐
spruchsvolle	 Typ	 tendiert	 zukünftig	 dazu,	 sein	 Besuchs‐
verhalten	weder	zu	steigern	noch	zu	verringern.	

23.4 „Ausgabebereite Vielbesucher“ 

Mit	knapp	8%	sind	die	ausgabebereiten	Vielbesucher	die	
kleinste	 aber	 auch	 die	 interessierteste	 Gruppe.	 Sie	 kom‐
men	eher	aus	städtischem	Umfeld	und	weisen	eine	stark	
überdurschnittlich	 hohe	 Besuchshäufigkeit	 auf:	 Gut	 220	
Besuche	 im	 Jahr	machen	den	„ausgabebereiten	Vielbesu‐
cher“	 zu	 einer	 wichtigen	 Zielgruppe.	 Im	 Vergleich	 weist	
dieses	 Cluster	mit	 einem	Durchschnittsalter	 von	 37	 Jah‐
ren	die	jüngste	Altersstruktur	auf.	Mit	knapp	77%	ist	die‐
se	 Gruppe	 eine	 deutlich	männlich	 dominierte	 Besucher‐
gruppe.	

Die	Umsatzrelevanz	dieses	Clusters	ergibt	sich	also	weni‐
ger	aus	seiner	Größe,	sondern	durch	die	Kombination	von	
Besuchshäufigkeit	und	Ausgabebereitschaft.	Für	ein	paar	
schöne	 Sommerschuhe	 würden	 sie	 im	 Durchschnitt	 54	
Euro	bezahlen.	Für	Einkäufe	und	Tanken	in	Bayern	haben	

diese	 Personen	 2012	 durchschnittlich	 3056	 Euro	 ausge‐
geben,	 für	 Restaurantbesuche	 382	 Euro.	 Der	 letzte	 Res‐
taurantbesuch	kostete	im	Mittel	23,90	Euro.	

Dabei	steht	gar	nicht	das	Einkaufen	im	Vordergrund,	denn	
das	Hauptinteresse	gilt	 in	dieser	Gruppe	den	Themenge‐
bieten	„Urlaub	und	Kultur“.	Da	die	„ausgabebereiten	Viel‐
besucher“	 mehrmals	 pro	 Woche	 das	 Grenzgebiet	 besu‐
chen,	haben	sie	ein	detailliertes	Bild	von	der	Region	und	
bewerten	 aufgrund	 ihrer	 vielseitigen	Erfahrungen	 insge‐
samt	 etwas	 besser	 als	 die	 beiden	 anderen	 Cluster.	 Der	
Vielbesucher	kennt	die	Geschäfte	 in	Deutschland	und	 ist	
besonders	 mit	 der	 Qualität	 der	 angebotenen	Waren	 zu‐
frieden.	Auch	die	Zahl	der	Geschäfte	und	die	Ausstattung	
der	 Geschäfte	 entspricht	 seinen	 Vorstellungen.	 Lediglich	
die	 Sprachkenntnisse	 werden	 auch	 hier	 als	 unbefriedi‐
gend	wahrgenommen.	Bezüglich	des	großen	Interesses	an	
Dienstleistungen	und	Gesundheit	kommt	der	„ausgabebe‐
reite	 Vielbesucher“	 in	 Nordostbayern	 nicht	 immer	 auf	
seine	Kosten.	Das	Ambiente	und	die	Atmosphäre	in	Gast‐
stätten	 und	 Hotels	 findet	 dieser	 Besucher	 zwar	 in	 Ord‐
nung	aber	verbesserungswürdig	–	er	ist	kritischer	als	die	
anderen	Typen.	Ebenso	werden	die	Qualität	und	die	Brei‐
te	der	angebotenen	Speisen	von	diesem	Cluster	tendenzi‐
ell	als	eher	befriedigend	bewertet.	Infrastrukturell	ist	der	
Vielbesucher	besonders	von	dem	Zustand	der	deutschen	
Straßen	begeistert,	da	er	durch	viele	Fahrten	den	dauer‐
haften	Vergleich	vor	Augen	hat.	Das	Angebot	an	Wander‐
wegen,	landschaftlichen	Highlights	und	Sehenswürdigkei‐
ten	 wird	 als	 eher	 gut	 wahrgenommen.	 Trotz	 der	 vielen	
Besuche	 im	Nachbarland,	pflegt	der	Vielbesucher	wenige	
private	 Kontakte	 oder	 grenzübergreifende	 Freundschaf‐
ten.	Dies	läßt	darauf	schließen,	dass	die	Zahl	seiner	Besu‐
che	eher	Zweckcharakter	hat	und	mit	beruflichen	Motiven	
verknüpft	ist.		
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24   Schlussbemerkungen 

Anknüpfend	 an	 die	 aufgeführten	 Ergebnisse	 und	 basie‐
rend	 auf	 früheren	 Studien	 des	 Projektteams,	 lassen	 sich	
Empfehlungen	 an	 unsere	 bayerischen	 Partner	 ableiten,	
die	 darauf	 abzielen,	 den	 grenzüberschreitenden	 Frem‐
denverkehr	zwischen	Böhmen	und	Bayern	anzukurbeln.		

 Unseres	Erachtens	ist	es	notwendig,	sämtliche	verfüg‐
baren	Werbemittel	 zu	 nutzen,	 geeignete	Werbemaßnah‐
men	zu	ergreifen	und	diese	gezielt	an	die	tschechische	Öf‐
fentlichkeit	 zu	 richten,	 und	 zwar	 direkt	 vor	 Ort	 und	 in	
tschechischer	 Sprache.	 Dies	 setzt	 die	 professionelle	 und	
qualitativ	 hochwertige	 Übersetzung	 des	 vorhandenen	
Werbematerials	voraus.	Es	wäre	förderlich,	parallel	meh‐
rere	Kommunikationskanäle	zu	nutzen,	um	die	Zielgrup‐
pe	 zu	 erreichen.	Eine	wichtige	Rolle	bei	der	Vermittlung	
von	Marketingaktivitäten	sollte	den	regionalen	Industrie‐	
und	Handelskammern	zukommen.	 Ihre	Aufgabe	wäre	es,	
als	Ansprechpartner	für	interessierte	Teilnehmer	am	Pro‐
jekt	 grenzüberschreitende	 Werbeaktivitäten	 zu	 agieren,	
sich	um	die	 professionelle	Übersetzung	des	Werbemate‐
rials	zu	kümmern	und	schließlich	–	als	die	wichtigste	Auf‐
gabe	–	Kontakte	zu	zuständigen	tschechischen	Institutio‐
nen	 (Gemeinden,	 Verbänden	 etc.)	 herzustellen,	 die	 das	
Werbematerial	 zuverlässig	 verteilen	 bzw.	 an	 die	 Ziel‐
gruppe	weiterleiten.	

 Problematisch	ist,	dass	beiderseits	der	Grenze	spürba‐
res	Misstrauen	und	Vorurteile	gegenüber	Ausländern	so‐
wie	 die	 Angst	 vor	 erhöhter	 Kriminalität	 bestehen.	 Im	
tschechischen	 Cheb	 (Eger)	 wurde	 auf	 Veranlassung	 der	
städtischen	Polizei	eine	Initiative	mit	dem	Ziel	gegründet,	
Problembereiche	in	der	Ausländerkriminalität	zu	identifi‐
zieren	und	Maßnahmen	 zur	 effizienten	Bewältigung	die‐
ser	 zu	 ergreifen.	 Auch	 der	 Freistaat	 Bayern	muss	 krimi‐
nelle	 Handlungen	 konsequent	 verfolgen	 und	 möglichst	
aufklären,	um	den	gefühlten	oder	realen	Ängsten	der	Be‐
völkerung	 entgegen	 zu	 treten.	 Eine	 umfassende	 Zusam‐
menarbeit	 der	 tschechischen	 und	 deutschen	 Polizei	 auf	
diesem	 Gebiet	 wäre	 wünschenswert,	 beispielsweise	 in	
Form	 gemeinschaftlicher	 Projekte,	 gefördert	mit	 Förder‐
geld	aus	dem	Europäischen	Fonds	für	regionale	Entwick‐
lung	oder	durch	Gewährung	von	Zuwendungen.	

 Im	 Vergleich	 zu	 Bayern	 hat	man	 in	Westböhmen	 die	
Notwendigkeit	 der	 Zwei‐	 bzw.	 Mehrsprachigkeit	 bereits	
erkannt:	Wichtige	Kennzeichnungen,	Informationen,	Hin‐
weise	etc.	im	öffentlichen	Raum,	im	Geschäft	und	anderen	
Gebieten	erscheinen	außer	auf	Tschechisch	ebenfalls	auf	
Deutsch,	manchmal	 auch	 auf	 Englisch	 und	 Russisch.	 Die	
Sprachbarriere	stellt	ein	erhebliches	Hindernis	 für	Besu‐
cher	aus	dem	Nachbarland	dar.	Die	Behebung	dieses	Hin‐
dernisses	 durch	 bessere	 „sprachtechnische	 Ausstattung“	
und	Förderung	der	Sprachkenntnisse	würde	zweifelsohne	
den	Fremdenverkehr	im	Nachbarland	ebenfalls	erheblich	
ankurbeln.	 Bedauerlicherweise	 hat	 in	 Böhmen	 das	 Inte‐
resse	der	 Jugendlichen	an	Deutsch	als	Fremdsprache	 er‐
heblich	nachgelassen,	heutzutage	wird	eindeutig	Englisch	
präferiert.	In	Deutschland	entfällt	das	Dilemma,	sich	zwi‐
schen	Deutsch	und	Englisch	entscheiden	zu	müssen.	Eng‐

lisch	als	erste	Fremdsprache	wird	bereits	an	Grundschu‐
len	unterrichtet,	 insbesondere	bei	der	 jungen	Generation	
ist	 Englisch	weit	 verbreitet.	 Angestellte	 in	 Behörden,	 öf‐
fentlichen	Einrichtungen	und	im	Handel	werden	angehal‐
ten,	sich	Englisch	anzueignen.	Man	kann	sich	fast	überall	
problemlos	 auf	 Englisch	 verständigen.	 Es	 wäre	 wün‐
schenswert,	insbesondere	in	grenznahen	bayerischen	Ge‐
bieten	das	Tschechischstudium	zu	fördern,	damit	zumin‐
dest	 Grundkenntnisse	 der	 tschechischen	 Sprache	 ver‐
mittelt	werden.	

 Ein	Ausgleich	von	Einkünften	und	Kaufkraft	in	Bayern	
und	 Tschechien	 ist	 noch	 lange	 nicht	 in	 Sicht,	 bestenfalls	
eine	moderate	Annäherung.	Nichtsdestotrotz	könnte	man	
durch	 grenzüberschreitenden	 Transfer	 von	 Arbeitskräf‐
ten	und	Aufträgen	das	Niveau	von	Einkünften	und	Kauf‐
kraft	 in	 Böhmen	 und	 Bayern	 zum	Teil	 beeinflussen.	 Der	
Transfer	 von	 Arbeitskräften	 in	 Richtung	 Deutschland	
dürfte	sich	durch	das	unterschiedliche	Lohn‐	und	Preisni‐
veau	 in	 beiden	 Ländern	 und	 vergleichsweise	 hohe	 Ar‐
beitslosigkeit	 in	 Grenzgebieten	 in	 Westböhmen	 weiter	
verstärken;	 bereits	 heute	 pendeln	 zahlreiche	 Menschen	
nach	 Bayern	 zur	 Arbeit	 und	 die	 Zahl	 der	 Pendler	 wird	
vermutlich	steigen.	Laut	Umfrage	können	sich	über	60	%	
der	Befragten	vorstellen,	in	Bayern	zu	arbeiten.	

 Für	tschechische	Pendler	ist	die	Arbeit	in	Deutschland	
sehr	 lukrativ:	 Sie	 verdienen	 –	 nach	 Währungsumrech‐
nung	 in	 tschechische	 Kronen	 –	 ein	 Mehrfaches	 des	 in	
Tschechien	 auf	 einem	vergleichbaren	Posten	 erzielbaren	
Verdienstes.	 Das	 Geld	 wird	 größtenteils	 in	 Tschechien	
ausgegeben,	 wo	 das	 Preisniveau	 unter	 dem	 deutschen	
liegt.	 Der	 Preisniveauunterschied	 fördert	 einerseits	 den	
grenzüberschreitenden	 Pendlerstrom	 nach	 Deutschland	
und	 andererseits	 den	 zunehmenden	 „Verbrauchertouris‐
mus“	der	kauflustigen	Deutschen	nach	Böhmen.	

 Die	 oben	 beschriebenen	 Phänomene	 –	 Pendlerstrom	
einerseits	 und	 Verbrauchertourismus	 andererseits	 –	 ha‐
ben	 eine	 Annäherung	 des	 Verbraucherpreisniveaus	 der	
Nachbarländer	 zur	 Folge.	 Da	 tschechische	 Arbeitnehmer	
bereit	sind,	auch	für	niedrigere	Löhne	als	 ihre	deutschen	
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Kollegen	zu	arbeiten,	werden	Löhne	 in	Deutschland	her‐
untergedrückt	 und	 die	 Arbeitslosigkeit	 steigt.	 Der	 Ver‐
brauchertourismus	 hat	 wiederum	 zur	 Folge,	 dass	 durch	
verstärkte	Nachfrage	Preise	für	Waren	und	Dienstleistun‐
gen	in	Böhmen	steigen,	während	sie	 in	Bayern	etwas	zu‐
rückgehen.	 Sinkende	 Preise,	 über	 die	 sich	 Verbraucher	
erst	mal	freuen,	sind	jedoch	ein	zweischneidiges	Schwert:	
Sie	 haben	 zur	 Folge,	 dass	 Unternehmer	 bei	 steigendem	
Konkurrenzdruck	 niedrigere	 Gewinne	 erwirtschaften,	
was	sich	negativ	auf	das	Lohnniveau	auswirkt,	sodass	die	
Erwerbstätigen	am	Ende	weniger	in	der	Tasche	haben.	

 An	dieser	Stelle	 ist	zu	erwähnen,	dass	Nordostbayern	
und	 Westböhmen	 in	 Bezug	 auf	 das	 Angebot	 im	 Touris‐
musbereich	 einander	 sehr	 ähneln.	 Eine	 gezielte	 Weiter‐	
und	Fortbildung	der	Beschäftigten	im	Tourismusgewerbe	
in	beiden	Regionen,	gepaart	mit	Aussicht	auf	einen	besse‐
ren	Verdienst,	 fördert	den	grenzüberschreitenden	Trans‐
fer	von	Arbeitskräften	nach	Deutschland.	

 Deutsche	Besucher	haben	in	Westböhmen	in	der	Regel	
die	Möglichkeit,	mit	der	eigenen	Währung,	dem	Euro,	zu	
zahlen.	 Umgekehrt	 könnte	 auch	 Bayern	 diesen	 Anreiz	
schaffen	 und	 tschechischen	 Besuchern	 ermöglichen,	 im	
Bereich	 Handel	 und	 Dienstleistungen	 mit	 tschechischer	
Krone	 zahlen	 zu	können.	Der	Discounter	ALDI	beispiels‐
weise	steht	bei	Verbrauchern	hoch	im	Kurs;	hier	werden	
gerne	nicht	nur	Lebensmittel,	sondern	auch	Gegenstände	
des	täglichen	Bedarfs	eingekauft.	Die	Möglichkeit,	Einkäu‐
fe	wahlweise	auch	 in	 tschechischen	Kronen	zu	bezahlen,	
würde	den	mit	tschechischen	Kunden	erzielten	Umsatz	im	
grenznahen	Einzelhandel	garantiert	nach	oben	treiben.		

 Die	 grenzüberschreitende	 Verkehrsverbindung	 zwi‐
schen	 Bayern	 und	 Tschechien	 ist	 absolut	 unzureichend,	
insbesondere	auf	der	Ebene	von	Städten	und	Gemeinden.	
Es	liegen	zwar	mehrere	Ausbaupläne	vor	(beispielsweise	
die	Verbindung	Nürnberg	–	Pilsen	über	 Schwandorf	und	
Furth	im	Wald	oder	Nürnberg	–	Pilsen	über	Marktredwitz	
und	Planá),	 allerdings	 angesichts	 der	millionenschweren	
Investition	 für	 beide	 beteiligten	 Länder	 unterliegt	 die	
Umsetzung	 dieser	 Ausbaupläne	 einem	 enormen	 Druck	
seitens	 politischer	 Entscheidungsträger,	 die	 ihrerseits	
wiederum	 unter	 einem	 wirtschaftlichen	 Zwang	 stehen,	
und	es	ist	fraglich,	ob	regierende	politische	Parteien	der‐
maßen	verantwortungsbewusst	und	pro‐europäisch	agie‐
ren	werden,	dass	sie	Investitionen	in	den	Ausbau	interna‐
tionaler	Verkehrsnetze	verabschieden.	

 Eine	 starke	 Anziehungskraft	 für	 tschechische	 Besu‐
cher	 üben	 naturgemäß	 verschiedene	 Sportaktivitäten,	
Sportveranstaltungen	und	Sportwettbewerbe	mit	Austra‐
gungsorten	nicht	nur	im	grenznahen	Gebiet	sondern	lan‐
desweit	 aus.	 Deutschland	 hat	 wahrlich	 viel	 zu	 bieten:	
Erstklassige	 Sportveranstaltungen	auf	nationaler	und	 in‐
ternationaler	 Ebene	 (Fußball,	 Skisport	 etc.).	 Nach	 dem	
Motto	„Sport	verbindet	Menschen	über	alle	Grenzen	hin‐
weg“	sollten	interessante	Sportaktivitäten	gefördert	wer‐
den,	und	zwar	nicht	nur	Sportereignisse	auf	Weltniveau,	
sondern	 vor	 allem	 und	 insbesondere	 deutsch‐tsche‐

chische	Freundschaftsspiele,	 verschiedene	 Sportturniere,	
Jugendcamps	und	Ferienlager	mit	Schwerpunkt	Sport	etc.		

 Nicht	vergessen	werden	darf	 schließlich,	dass	Bayern	
unglaublich	reich	an	Kulturdenkmälern	und	Naturschön‐
heiten	ist.	Diese	Sehenswürdigkeiten	müssen	in	Tschechi‐
en	unbedingt	intensiver	beworben	werden.	

 Die	 wichtigste,	 anspruchsvollste	 und	 langfristigste	
Aufgabe	ist	zweifelsohne	eine	weitere	Annäherung	beider	
Völker	und	insbesondere	das	längst	überfällige	Abwerfen	
historischer	Bürden	durch	zugefügtes	Unrecht	auf	beiden	
Seiten	der	Grenze.	Allerdings	schreitet	die	wirtschaftliche	
und	politische	Entwicklung	beider	Länder	schneller	voran	
als	es	gelingt,	das	tief	verwurzelte	Misstrauen,	Vorurteile	
und	 a	 priori	 negative	 Einschätzung	 der	 Menschen	 aus	
dem	 Nachbarland	 zu	 überwinden,	 die	 insbesondere	 in	
Bayern	 und	 Böhmen	 sehr	 ausgeprägt	 ist.	 Obwohl	 sich	
zahlreiche	 Institutionen,	 Verbände,	 Initiativen	 und	 frei‐
willige	 Organisationen	 auf	 nationaler	 und	 europäischer	
Ebene	 aus	 aller	 Kraft	 um	 die	 Annäherung	 beider	 Völker	
und	Kulturen	durch	gezielte	Maßnahmen	bemühen,	dürf‐
te	noch	einige	Zeit	vergehen,	bis	diese	Maßnahmen	grei‐
fen.	Es	müssen	nicht	nur	die	Köpfe,	sondern	auch	die	Her‐
zen	 der	Menschen	 erreicht	werden.	 Denn	 erst	wenn	 die	
Menschen	ihre	innere	Einstellung	und	ihr	Denken	verän‐
dern,	wandelt	sich	auch	ihr	Verhalten. 

 Im	Sinne	der	obigen	Darlegung	müssen	folgende	Pro‐
jekte	und	Vorhaben	 in	Form	von	Dotationen	 intensiv	ge‐
fördert	werden:	gemeinschaftliche	Kindergärten,	Kinder‐
tagesstätten,	 Schulen,	 Gymnasien,	 Zusammenarbeit	 im	
Hochschulbereich,	 Zusammenarbeit	 im	 Destinationsma‐
nagement,	 gemeinsame	 Planungsteams	 im	 Bereich	 Ver‐
kehr,	Wissenschaft	&	Forschung,	Zusammenarbeit	der	Po‐
lizei‐	 und	 Zollbehörden,	 Förderung	 des	 Fremdsprachen‐
unterrichts	 (Tschechisch	 in	Bayern	 und	Deutsch	 in	Böh‐
men),	volle	Ausnutzung	des	Potenzials	der	Länder	in	allen	
angesprochenen	 Bereichen	 und	 dessen	 Bewerbung	 im	
Nachbarland,	 Verbesserung	 der	 berufsorientierten	 und	
berufsbildenden	Maßnahmen	unter	Berücksichtigung	der	
Bedürfnisse	 des	 Nachbarlandes,	 Zusammenarbeit	 zwi‐
schen	 Technischen	 Diensten,	 Rettungsdiensten,	 Feuer‐
wehren	etc.	Diese	Liste	ließe	sich	beliebig	fortsetzen.	
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Executive Summary 

 Šetření	 motivace	 návštěvního	 ruchu	 v	česko‐
bavorském	příhraničí	se	na	české	straně	zaměřilo	na	res‐
pondenty	 z	 příhraničních	 oblastí	 Karlovarského	 a	
Plzeňského	 kraje	 resp.	 z	 oblastí	 těchto	 krajů,	 které	
přiléhají	 k	příhraničním	 oblastem	 severovýchodního	 Ba‐
vorska.	 Většina	 respondentů	 (téměř	 90	 %)	 bydlí	 ve	
vzdálenosti	do	100	km	od	hranic.	Dotazníkové	šetření	me‐
todou	„face	to	face“	proběhlo	v	druhém	čtvrtletí	r.	2013	a	
bylo	zaměřeno	na	respondenty,	kteří	navštěvují	Bavors‐
ko,	resp.	jej	v	minulosti	někdy	navštívili.	

 Výsledky	 šetření	 ukazují,	 že	 hlavním	 a	 dlouhodobě	
přetrvávajícím	 motivem	 pro	 cesty	 českých	 návštěvníků	
do	 Bavorska	 jsou	 nákupní	 možnosti	 v	Bavorsku.	 Jako	
důvod	 cesty	do	Bavorska	 totiž	 uvedlo	 nákup	 tři	 čtvrtiny	
respondentů.		

 Možnost	 nakupování	 v	Bavorsku	 hodnotí	 42	 %	 re‐
spondentů	jako	pro	sebe	velmi	důležitou	možnost,	dalších	
38	%	jako	důležitou	(celkově	známkou	3,17	ze	stupnice	1‐
4	 vyjadřující	 hodnocení	 nedůležité	 ‐	 méně	 důležité	 –	
důležité	 ‐	 velmi	 důležité)	 a	 to	 v	podstatě	 bez	 ohledu	 na	
věk	respondenta.	Samozřejmě,	že	tato	důležitost	klesá	se	
vzdáleností	 bydliště	 respondenta	 od	 hranic,	 i	 tak	 je	 ale	
např.	pro	respondenty	s	bydlištěm	nad	100	km	od	hranic	
hodnocena	 jako	 důležitá	 (známkou	 2,95).	 Důležitější	 je	
samozřejmě	 pro	 nejblíže	 k	hranicím	 bydlící	 respondenty	
(3,38).		

 Západočeské	 návštěvníky	 motivuje	 zejména	 kvalita	
nabízeného	zboží	‐	více	jak	60	%	ji	hodnotí	jako	výbornou	
ale	i	úroveň	(vybavenost,	prostředí)	bavorských	obchodů	
‐	ta	je	pro	téměř	50	%	výborná	a	více	jak	60	%	ji	hodnotí	
jako	 lepší	 než	 v	domácích	 podmínkách.	 Jako	 lepší	 než	
v	domácích	podmínkách	hodnotí	kvalitu	nabízeného	zboží	
v	bavorských	obchodech	téměř	80	%	respondentů.	

 Západočeský	návštěvník	Bavorska	zanechá	v	místních	
obchodech	 v	průměru	 85	 eur	 (podle	 poslední	 návštěvy),	
za	r.	2012	v	průměru	814	eur.	

 Nastavení	kurzu	CZK	vůči	euru	 (a	původně	vůči	DM),	
které	mezi	českými	návštěvníky	není	často	považováno	za	
spravedlivé	 (vycházelo	 ve	 své	 době	 z	relace	měn	 na	 tzv.	
„černém	 trhu“),	 se	 odráží	 v	mírně	 kritičtějším	 přístupu	
k	hodnocení	 cenové	 úrovně	 nabízeného	 zboží	 (ve	 srov‐
nání	např.	s	kvalitou).	Přitom	ale	jen	20	%	západočeských	
respondentů	 ji	 hodnotí	 jako	 horší	 než	 v	domácích	 pod‐
mínkách	 a	 naopak	 téměř	 45	 %	 jako	 lepší!	 Potvrzuje	 to	
fakt,	 že	 návštěvníci	 směřují	 do	 obchodů	 za	 konkrétním	
zbožím	 v	přijatelných	 cenových	 hladinách	 resp.	
nabízených	v	posezónních	výprodejích.		

 Z	individuálních	rozhovorů	vyplývá	i	kritičtější	přístup	
k	otevírací	 době	 ‐	 český	 zákazník	 není	 z	domácího	
prostředí	 zvyklý	 na	 respekt	 zejména	 vůči	 neděli,	
církevním	 svátkům	 a	 dnům	 volna	 obecně.	 Přesto	 ale	
drtivá	 většina	 (přes	 90	%)	 tento	 aspekt	 nákupních	 pod‐
mínek	 hodnotí	 jako	 stejný	 nebo	 dokonce	 i	 lepší	 než	

v	domácích	podmínkách.	Každý	desátý	západočeský	náv‐
štěvník	 Bavorska	 by	 příznivější	 cenovou	 úroveň	 pov‐
ažoval	 za	 možný	 impuls	 k	 zintenzivnění	 cestování	 přes	
hranice.	

 Jako	 druhý	 důvod	 cest	 do	 Bavorska	 srovnatelný	
s	významem	 nákupů	 lze	 identifikovat	 výlety,	 dovolené	 a	
návštěvy	 (pro	 téměř	 polovinu	 respondentů).	 Českého	
návštěvníka	 motivuje	 nejen	 bavorská	 příroda,	 ale	 i	 at‐
mosféra	 ve	městech,	 a	 jeho	motivaci	 podporuje	 i	 kvalita	
silnic	a	infrastruktury	v	Bavorsku.		

 Motivace	 k	cestám	 do	 Bavorska	 všeobecně	 je	 umoc‐
něna	pocitem	bezpečí	v	Bavorsku	‐	pro	více	 jak	polovinu	
českých	 návštěvníků	 je	 v	tomto	 ohledu	 situace	 lepší	 než	
v	českém	 prostředí	 přičemž	 bezpečně	 se	 v	Bavorsku	 cítí	
téměř	80	%	respondentů.	

 Celkově	podmínky	v	bavorském	příhraničí	hodnotí	ve	
srovnání	 se	 západočeským	příhraničím	respondenti	 jako	
lepší	(lepší	než	velmi	dobré)	bez	ohledu	na	pohlaví	či	věk.	
I	 to	 přispívá	 motivaci	 českého	 návštěvníka	 k	cestám	 do	
Bavorska.		

 K	zintenzivnění	cestování	přes	hranice	by	dle	českých	
návštěvníků	Bavorska	významně	přispěla	zejména	propa‐
gace	akcí	či	příležitostí	případně	opatření	k	lepší	orientaci	
českých	návštěvníků	(české	nápisy,	infocedule,	pokyny).		

 Na	 základě	 dotazování	 důležitosti	 nejrůznějších	 náv‐
štěvních	motivů	bylo	rozlišeno	5	různých	nákupních	mo‐
tivů:	 nákup,	 dovolená	 a	 kultura,	 zdraví	 a	 služby,	 osobní	
návštěva	stejně	jako	sport	a	práce.	Tím	je	obraz	zájmu	zá‐
padočeských	 návštěvníků	 o	 severovýchodní	 Bavorsko	
diferencovanější	 než	 obraz	 zájmu	 severovýchodních	
Bavorů	o	západní	Čechy.	Ukazuje	se	tedy,	že	snaha	zvýšit	
návštěvy	 nesmí	 být	 redukována	 pouze	 na	 cesty	 za	
nákupy.		

 Mezi	 návštěvníky	 se	 vytvořily	 v	 zásadě	 3	 velké	
skupiny:	„málo	zaujatí	zákazníci	kupující	levné	zboží“	(62	
%),	 „vyvážení	 nároční	 zákazníci“	 (30,3	 %)	 a	 „častí	 náv‐
štěvníci	 s	 ochotou	 vydávat	 peníze“	 (7,7	 %).	 Tyto	 tři	
skupiny	 se	 navzájem	 odlišují	 v	 mnoha	 aspektech	 od	
četnosti	 návštěv	 až	 po	 ochotu	 vydávat	 peníze.	 Detailní	
analýza	očekávání	těchto	návštěvních	typů	dovoluje	nav‐
rhnout	 konkrétní	 opatření	 pro	 oslovení	 v	 rámci	market‐
ingových	programů.		

 Celkově	 lze	 konstatovat,	 že	 motivace	 českého	 náv‐
štěvníka	 Bavorska	 i	 jeho	 pohnutky,	 hodnocení	 a	 postoje	
k	bavorskému	 prostředí	 je	 pozitivně	 formována,	 bez	 zá‐
těže	 historie,	 emocí	 či	 neadekvátního	 až	 hysterického	
vyjadřování	 a	 kritického	 hodnocení.	 To	 samozřejmě	
nevylučuje	 běžné	 lidské	 obavy	 resp.	 negativní	 postoje	
k	cizím	osobám,	cizímu	prostředí,	 cizí	mentalitě.	 I	přesto	
však	se	celkově	vztah	českého	návštěvníka	k	bavorskému	
prostředí	 projevuje	 ve	 výsledcích	 šetření	 jako	 kulturní	 a	
kultivovaný.	
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25 Co charakterizuje dotazované návštěvníky Bavorska 

Dotazníkové	 šetření	 metodou	 „face	 to	 face“	 proběhlo	
v	druhém	čtvrtletí	r.	2013	a	bylo	zaměřeno	na	responden‐
ty	 starší	 18	 let,	 kteří	 navštěvují	 Bavorsko,	 resp.	 jej	
v	minulosti	někdy	navštívili.		

25.1 Věk a pohlaví 

Celkový	počet	respondentů	1009	měl	následující	věkovou	
strukturu:	

Průměrný	 věk	 respondenta	 byl	 39	 let	 (aritmetický	
průměr).	 Rozdělení	 dle	 pohlaví	 koresponduje	 se	
skutečným	 složením	 obyvatelstva	 z	 hlediska	 pohlaví.	
V	souboru	respondentů	mírně	převažovaly	ženy	–	cca	53	
%,	i	když	se	dá	předpokládat,	že	část	zejména	nákupních	
cest	resp.	výletů	je	realizována	páry.	

25.2 Místo a doba bydlení v příhraničí 

Bydliště	poloviny	respondentů	se	nachází	do	vzdálenosti	
do	49	km,	druhá	polovina	žije	ve	vzdálenosti	50	a	více	km	
od	státních	hranic.	Průměrná	vzdálenost	bydliště	od	hra‐

nice	je	53	km.	Cca	39	%	respondentů	pochází	z	obcí	do	10	
tis.	 obyvatel,	 cca	 31	%	 naopak	 z	obcí	 se	 100	000	 a	 více	
obyvateli,	 což	 představuje	 v	dosahu	 bavorsko‐českého	
příhraničí	město	Plzeň.	 	Většina	respondentů	(84	%)	žije	
v	příhraničních	 oblastech	 obou	 krajů	 více	 než	 20	 let.	
Střední	 hodnota	 doby	 života	 v	příhraničí	 je	 32	 let.	 Jak	
ukazují	 následující	 vyhodnocení,	 tyto	 osoby	mají	 bohaté	
zkušenosti	s	návštěvami	v	sousední	zemi.	

25.3 Ochota vydávat peníze 

K	vyhodnocení	obecné	připravenosti	vydávat	peníze	bylo	
dotazováno,	kolik	by	byli	čeští	návštěvníci	připraveni	vy‐
naložit	na	nákup	pěkných	 letních	bot.	Ochota	vynakládat	
prostředky	 na	 nákupy	 rozděluje	 české	 návštěvníky	 Ba‐
vorska	do	následujících	skupin	podle	částky:	

Odpovědi	se	pohybují	mezi	4	a	230	eur,	průměr		činí	cca	
44	eur.	Také	s	ohledem	na	ochotu	vydávat	peníze	umož‐
ňují	jednotlivé	návštěvní	typy	další	analýzy	(viz	dále).		

Obrázek	 68:	 Věková	 struktura	 respondentů	 ‐	 českých	 ná‐
vštěvníků	Bavorska	

Věkové	skupiny	
(platné	údaje	od	1009	dotá‐

zaných)	

%	

18	až	29	let 29,2	
30	až	49	let 48,6	
50	až	69	let 21,5	
70	let	a	více 0,7	

Celkem 100,0

Obrázek	69:	Ochota	vydávat	peníze	(cenová	hladina	pro	jeden	pár	pěkných	letních	bot)	

Klasifikace	ochoty	vydávat	peníze %	 Celkový	průměr	

Velmi	malá	ochota	vydávat	peníze	(‐29	eur) 34,6

44	€	

Střední	ochota	vydávat	peníze	(30‐59	eur) 37,9

Nadprůměrná	ochota vydávat	peníze	(60‐99	eur) 21,7

Vysoká	ochota	vydávat	peníze	(100	eur	a	více) 5,8

Celkem	(1001	odpovědí) 100,0
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26 Návštěva v sousední zemi 

26.1 Frekvence návštěv 

V	české	části	výzkumu	bylo	dotazováno,	jak	často	navště‐
vují	 (navštívili)	 obyvatelé	 západočeského	 příhraničí	 Ba‐
vorsko	 (přepočteno	 na	 roční	 frekvenci).	 Tyto	 osoby	 se	
mohli	 vyjádřit	 volně	 k	 vybraným	 otázkám.	 V	 průměru	
ročně	 navštěvují	 (navštívili)	 dotazovaní	 sousední	 zemi	
23krát.	 Čím	 větší	 vzdálenost	 od	 hranice,	 tím	 se	 snižuje	
roční	počet	návštěv	za	hranicemi.	(korelace	‐0,21,	p=	0.0).	

Frekvence	návštěv	 %	
Průměrná	frek‐

vence	
méně	než	1x	ročně	 19,9	

23	
návšt
ěv	

příležitostně	(1	‐	9	x	ročně)	 40,7	
často	(10	‐	49	x	ročně)	 29,8	

velmi	často	(50	x	ročně	a	častěji)	 9,6	
Celkem	 100,0	

Obrázek	 70:	 Struktura	 respondentů	 podle	 frekvence	 náv‐
štěv	

26.2 Tendence budoucích návštěv 

Většina	respondentů	předpokládá,	že	v	budoucnu	se	frek‐
vence	jejich	cestování	nezmění	(téměř	2/3	respondentů).		

28	%	respondentů	předpokládá	zvýšení	frekvence	cest,	3	
%	 dokonce	 významně.	 Celkově	 ukazují	 data	 na	
očekávanou	 rostoucí	 tendenci	 příhraničních	 návštěv	 ze	
směru	východ	na	západ.	

Na	 intenzitu	 návštěvnosti	 Čechů	 v	Bavorsku	 měly	 beze‐
sporu	zásadní	vliv	politické	změny	r.	1989.	Změny	po	roce	
2007	 (vytvoření	 Schengenského	 prostoru)	 vnímají	 čeští	
návštěvníci	 Bavorska	 resp.	 Německa	 také	 víceméně	 jed‐
noznačně	 jako	 změny	 s	pozitivním	 dopadem	 do	 po‐
dmínek	přechodu	hranice	dnes	naprosto	srovnatelnými	
s	podmínkami	 přechodu	 do	 jiných	 sousedních	 států	 –	

Polska,	 Slovenska,	 Rakouska	 (cca	 pro	 84	 %).	 Cca	 14	 %	
stále	 však	 negativně	 vnímá	 přetrvávající	 kontroly	
zejména	za	hranicemi,	byť	1	%	by	uvítalo	obnovení	kon‐
trol	na	hranicích	jako	opatření	např.	proti	kriminalitě.	

26.3 Důvody návštěv Bavorska (volně) 

Pro	 téměř	76	%	 respondentů	 je	důvodem	cesty	do	Ba‐
vorska	nákup,	přes	46	%	jich	uvedlo	výlet	či	dovolenou,	
18	%	cestuje	do	Bavorska	za	kulturou	atd.	Význam	náku‐
pu	je	tedy	dominantní	–	mezi	uvedenými	důvody	zaujímá	
více	 jak	 třetinu.	Mezi	 významnými	 důvody	 lze	 však	 zaz‐
namenat	 i	 návštěvu	 přátel	 a	 známých,	 sportovních	
zařízení	 všeobecně	 ale	 také	 konkrétně	 bazénů	 a	 kou‐
pališť.	14	%	respondentů	uvedlo	jako	důvod	cesty	do	Ba‐
vorska	zaměstnání	(v	místě	či	služební	cestu).		

Tématicky	 lze	 důvody	 cest	 shrnout	 pod	 nákupy	 zboží,	
využívání	služeb,	volnočasové	aktivity,	práci	a	vzdělání	a	
ostatní	 důvody.	 Významné	 postavení	 mají	 volnočasové	
aktivity,	a	to	větší	než	nakupování.	

Kategorie	odpovědí	
(2057	jednotlivých	od‐
povědí	od	989	od‐
povídajících	z	1009	
dotazovaných)	

%	z	2057	odpovědí	 Dílčí	kategorie	 %	z	2057	odpovědí	

Volnočasové	aktivity	 47,7	

Dovolená,	výlet,	prohlídka 22,3
Kultura	 8,6
Návštěva	rodiny	a	přátel 8,1
Sportovní	utkání 4,9
Sport,	koupání,	sauna 2,8
Zábava,	zábavní	park 0,7
Vánoční	trhy 0,3

Nakupování	 39,1	
Nákupy	 36,4	

Tankování 2,7

Povolání	a	vzdělání	 7,2	
Zaměstnání	 6,9

Studium,	jazykový	kurz 0,3

Využívání	služeb	 5,6	
Zdravotní	péče,	ošetření,	lázně 4,5

Služby	(řemeslník,	kadeřník,	…)	 1,1

Jiné	 0,4	 Transit	 0,4

Obrázek	71:	Důvod	cestování	do	Bavorska	(volné	odpovědi)	
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Obrázek	72:	Tendence	budoucích	návštěv	Bavorska	(%)	
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26.4 Kvantitativní vyhodnocení nejdůležitějších 
návštěvních motivů 

Devíti	 návštěvním	motivům	měli	 dotazovaní	přiřadit	 ho‐
dnocení	významu.	 Jde	o	návštěvní	motivy:	 „nakupování“,	
„tankování“,	 „kultura,	 koncerty,	 představení“,	 „dovolená,	
výlet,	 prohlídka“,	 „zdraví,	 péče,	 lázně“,	 „sportovní	 akce“,	
„návštěva	rodiny	a	přátel“,	„práce	a	povolání“	a	„služby“.		

	

	

Hodnoceno	 absolutně,	 existuje	 diferenciace	 hodnocení	
důležitosti.	 Aby	 bylo	 možno	 z	tak	 velkého	 vzorku	
dotazníků	 připravit	 srozumitelné	 strukturování,	 byla	
provedena	faktorová	analýza	nejdůležitějších	návštěvních	
motivů.	Obrázek	74	ukazuje	návštěvní	motivy,	tzv.	hlavní	
motivy	neboli	 „benefit‐faktory“.	 Zobrazené	pořadí	 těchto	
faktorů	 nevypovídá	 nic	 o	 tom,	 jaký	 vliv	 mají	 motivy	 na	
návštěvnost.	

Ve	 výsledku	 je	 možné	 definovat	 5	 různých	 návštěvních	
motivů.	Tím	je	obraz	zájmu	západočeských	návštěvníků	o	
severovýchodní	Bavorsko	diferencovanější	než	obraz	 zá‐
jmu	 severovýchodních	 Bavorů	 o	 západní	 Čechy.	 (srov.	
část	A	této	brožury).		

Faktory	 nakupování/tankování	 a	 kultura/dovolená	 jsou	
velmi	 podobné	 jako	 u	 německých	 návštěvníků	 v	 Česku.	
Zdraví	a	služby	tvoří	společný	motiv,	jak	lze	z	dat	odvodit.	
Stejně	tak		práce	a	sport	tvoří	společný	motiv.	A	návštěva	
rodiny	a	přátel	představuje	velmi	silný	samostatně	stojící	
motiv. 

	

	 	

Název	 Důležité	obsahy	

Nákup	 Nakupování	
Tankování	

Dovolená	a		
kultura	

Dovolená,	výlet,	prohlídka
Kultura,	koncerty,	představení

Zdraví	a	služby	 Zdraví,	péče,	lázně	
Služby	

Osobní	
návštěva	

Návštěva	rodiny	a	přátel	

Sport	a	práce	 Sportovní	akce	
Práce,	povolení	

Obrázek	73:	Návštěvní	motivy	
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27 Informace a jazyk 

27.1 Jak je možné se v Bavorsku dorozumět 

 73%	 respondentů	 používá	 k	 dorozumívání	 němčinu,	
cca	26%	se	v	Bavorsku	dorozumívá	anglicky,	 téměř	19%	
používá	češtinu.		

 431	respondent	uvedl,	že	používá	výhradně	němčinu,	
výhradně	 češtinu	 používá	 58	 respondentů,	 výhradně	
angličtinu	pak	132	respondentů.			

 Jen	 cca	 jedno	 procento	 používá	 jiné	 jazyky	 či	 never‐
bální	komunikaci	(tu	8	respondentů,	výhradně	pak	jen	4),	
v	následujícím	 grafu	 je	 zahrnuta	 jako	 „ostatní“	 vedle	 po‐
dílů	hlavních	tří	jazyků	v	odpovědích	respondentů.	

Obrázek	74:	Užívaný	jazyk	českých	návštěvníků	v	Bavorsku	
(v	%	z	769	odpovědí)	

27.2 Jak se návštěvníci informují 

Český	návštěvník	bavorského	příhraničí	přijíždí	 často	 již	
předem	 informován	 o	 nabídce	 zboží,	 služeb,	 atrakcí	 i	
dalších	možností	trávení	volného	času	atd.	38,5%	českých	

návštěvníků	 se	 však	 předem	 o	 nabídce	 zboží,	 služeb	 či	
akcích	neinformuje	–	388	respondentů	z	1009.		

Některý	 z	možných	 zdrojů	 tedy	 využívá	 621	 respon‐
dentů.	 Z	nich	 největší	 část	 užívá	 internet	 –	 385	 respon‐
dentů,	 tj.	 cca	62%	a	 informace	od	 známých	a	přátel	 304	
respondentů,	 tj.	 téměř	 polovina	 respondentů	 užívajících	
nějaké	informační	zdroje.	

28 Výdaje návštěvníků 

28.1 Preferovaný způsob úhrady 

Pro	 většinu	 českých	 návštěvníků	 (81,5	%)	 je	 preferova‐
ným	způsobem	platby	při	nákupech	zboží	a	služeb	v	Ba‐
vorsku	 platba	 hotově	 v	 eurech,	 pro	 téměř	 13	 %	 pak	
platba	kartou.	Jen	3	%	preferuje	možnost	platby	v	českých	
korunách.	

28.2 Výdaje za nákupy a tankování a v pohostinství 

Návštěvníci,	 kteří	 cestují	 do	 Bavorska	 alespoň	 1x	 ročně,	
utratili	v	r.	2012	za	nákupy	v	průměru	částku	814	eur,		

	

při	poslední	návštěvě	cca	85	eur.	Dá	se	předpokládat,	 že	
půjde	zejména	o	nákup	zboží	 v	obchodech,	 s	ohledem	na	
nízké	hodnocení	možnosti	tankování	pohonných	hmot	(a	
jejich	 cenu).	 Samozřejmě	 existují	 velké	 rozdíly	 v	 nákup‐
ním	chování	jednotlivých	návštěvních	typů	(viz	dále).	

Průměrný	 výdaj	 v	bavorských	 restauracích	 českého	
návštěvníka	cestujícího	do	Bavorska	minimálně	1x	ročně	
činil	 za	r.	 2012	 celkem	 125	 eur,	 při	 poslední	 návštěvě	
utratil	v	restauraci	cca	20	eur.	

	  

Obrázek	 75:	 Informační	 zdroje	 o	 nabídkách	 a	 akcích	
v	bavorském	příhraničí	

Zdroj	informací %	respondentů	
(n=	621)	

známí	a	přátelé 49,0
internet 62,0
prospekt 27,2
noviny	a	časopisy 18,7
„na	místě“ 34,9
plakáty 11,9
rozhlas 7,7
televize 7,1

72,6

26,3

19,4

1,6

0 20 40 60 80 100

Německy

Anglicky

Češky

Jinak
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29 Image Bavorska

 Blízkost	bavorského	prostředí	a	téměř	čtvrtstoletí	po‐
liticky	 a	 administrativně	 neomezovaných	 kontaktů	 se	
odráží	 i	 v	pozitivním	 přístupu	 českých	 respondentů	
k	možnosti	v	Bavorsku	bydlet	či	pracovat.	Pokud	byl	res‐
pondent	schopen	se	k	dané	otázce	vyjádřit	(nebyla	pro	něj	
z	nějakého	 důvodu	 irelevantní),	 pak	 v	60	 %	 případů	 si	
dovede	představit	pracovat	v	Německu	resp.	Bavorsku,	
v	cca	 59	 %	 případů	 v	Bavorsku	 bydlet	 a	 v	cca	 74	 %	
případů	si	český	respondent	umí	představit	zaměstnávat	
ve	své	firmě	resp.	rodině	zaměstnance	z	Německa.	

29.1 Bavorsko jako pracovní místo 

 Hlavními	 překážkami	 pro	 práci	 v	Německu	 jsou	 jed‐
noznačně	 jazykové	bariéry	 (neznalost	 němčiny).	 Tento	
důvod	 uvedlo	 184	 z	361	 respondentů,	 kteří	 si	 práci	

v	Německunedokáží	představit.	

 S	akceptací	 německého	 prostředí	 resp.	 mentality	
máproblém	 28	 respondentů	 z	uvedených	 361	 respond‐
entů.	

 31	 respondentů	 se	 cítí	 příliš	 starých	 na	 práci	
v	zahraničí.	

 27	 je	 zvyklých	 na	 domov,	 k	 tomu	 6	 uvedlo	 jako	 pře‐
kážku	rodinu	v	Čechách.	

 27	má	doma	dobrou	práci	a	17	nemá	ke	změně	důvod.	

29.2 Zaměstnávání německých pracovníků 

Zaměstnávat	 zahraničního	 pracovníka	 z	Německa	
v	domácnosti	 či	 firmě	 si	 dovede	 představit	 ¾	 respon‐
dentů	z	828,	pro	které	není	otázka	irelevantní.	

Čtvrtina	 respondentů,	 kteří	 si	 nedovedou	 představit	
zaměstnávat	Němce	 v	domácnosti	 či	 firmě	 a	 není	 pro	ně	
otázka	 irelevantní,	 uvádí	 různé	 důvody,	 identifikovat	 lze	
např.	 antipatie	 vůči	 Němcům,	 němčině	 či	 německé	 kul‐
tuře,	ale	i	očekávání	větších	mzdových	nároků	německých	
pracovníků	či	upřednostňování	českých	pracovníků.		

29.3 Bavorsko jako bydliště 

 V	důvodech	proč	neměnit	bydliště	v	Česku	za	bydliště	
v	Německu	 převažuje	 vazba	 na	 rodinné	 prostředí	 či	
upřednostňování	 českého	 prostředí,	 to	 však	 vedle	 vý‐
znamného	faktoru	jazykové	bariéry.	

 Výzkum	zaznamenal	i	zde	výhrady	k	německému	pro‐
středí	a	mentalitě,	nákladnému	bydlení	v	Německu	či	vše‐
obecnou	neochotu	měnit	bydliště.	

29.4 Hodnocení nákupní situace 

Nákupní	 podmínky	 hodnotí	 respondenti	 prostřednic‐
tvím	 celého	 spektra	 faktorů	 –	 od	 počtu	 obchodů	 až	 po	
možnost	parkování	ve	městech.	Je	spíše	výjimečné,	jsou‐li	
nákupní	 podmínky	 v	Bavorsku	 v	některém	 z	faktorů	 hod

Kategorie	odpovědí
(346	odpovědí	od	361	respondentů,	
kteří	si	nedovedou	představit	pra‐

covat	v	Německu)	

%	
z	346	

vícečetných	
odpovědí		

Jazyková	bariéra	 53,2	

Věk	 9,0	

Dobrá	práce	doma	 7,8	

Vazba	na	domov	 7,8	

Nepříjemná	německá	mentalita,	jazyk	 5,5	

Nemá	důvod	 4,9	

Nemobilní,	bez	auta	na	dojíždění	 4,3	
Všeobecná	nedůvěra	v	německé	

prostředí	
2,6	

Vazba	na	rodinu	v	Čechách	 1,7	

Jiné	 1,7	

Vlastní	mentalita	 0,9	

Jiné	prostředí	 0,6	

Kategorie	odpovědí
(184	odpovědí	od	215	respondentů,	kteří	si	
nedovedou	představit	zaměstnávat	Němce)	

%	ze	184	
vícečetn
ých	od‐
povědí	

Ostatní	(jednotlivé	odpovědi)	 32,6	

Kulturní	rozdíly	a	jazykové	bariéry	 28,8	

Platové	nároky	Němců	 15,8	

Nedůvěra	v Němce	resp.	cizince,	nezájem	o	
cizince	

8,1	

Přednost	českým	pracovníkům	 7,6	

Nemám	důvod	 7,1	

Obrázek	76:	Důvody	proti	 zaměstnávání	německých	pra‐
covníků	ve	vlastní	domácnosti	nebo	firmě	

Obrázek	77:	Důvody	proti	zaměstnání	v	Německu		
(Bavorsku)	
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noceny	negativně	resp.	 jako	spíše	nevyhovující	(4)	či	do‐
konce	nevyhovující	(5).		

 Při	 hodnocení	 (školním	 známkování)	 od	 výborné	 (1)	
až	po	nevyhovující	(5)	je	nejlépe	hodnocena	kvalita	nabí‐
zeného	zboží.		

 V	hodnocení	 otevírací	 doby	 se	 odráží	 pro	 české	
návštěvníky	 doposud	 nezvyklé	 omezení	 otevírací	 doby	
obchodů	v	neděli	resp.	o	svátcích.		

 Horší	hodnocení	 získaly	 též	 schopnosti	personálu	ba‐
vorských	obchodu	hovořit	se	zákazníky	česky	resp.	angli‐
cky.	

Z	průměrných	hodnot	vyplývá	kromě	uvedených	i	mírně	
horší	 než	 velmi	 dobré	 hodnocení	 cenové	 úrovně	 zboží,	
což	 vyplývá	 z	nesrovnatelné	 kupní	 síly	 českého	 a	 bavor‐
ského	zákazníka.	

Je	 logické,	 že	 nákupní	 podmínky	 v	Bavorsku	 srovnává	
český	návštěvník	(zákazník)	s	těmi,	které	jsou	mu	nabí‐
zeny	doma	v	českém	prostředí.		

 Ve	 srovnání	 se	 odráží	 předchozí	 hodnocení	 ‐	 kvalita	
zboží	 v	bavorských	 obchodech	 je	 hodnocena	 jako	 lepší	
než	 v	českých	 téměř	 80	%	 respondentů,	 více	 jak	 třetina	
respondentů	vnímá	jako	horší	otevírací	dobu.		

 Jako	lepší	 je	vnímáno	vybavení/prostředí	obchodů	61	
%	respondentů.		

 Pro	 více	 jak	 polovinu	 respondentů	 je	 obchodní	 vyba‐
venost	(počet	obchodů)	bavorských	a	českých	měst	srov‐
natelná	(stejná),	obdobně	přístup	personálu.		

 Jako	 horší	 ve	 srovnání	 s	českou	 realitou	 vnímá	 ceno‐
vou	 úroveň	 zboží	 v	bavorských	obchodech	 necelá	 pětina	
respondentů.		

 Hodnocení	znalosti	angličtiny	u	bavorského	personálu	
obchodů	známkou	není	sice	ani	velmi	dobré	(viz	tabulka	
výše),	 nicméně	 je	 téměř	 42	 %	 respondentů	 hodnocena	
jako	lepší	než	v	ČR	resp.	46	%	jako	stejná.		

Bodové	 vyjádření	 srovnání	 nákupních	 podmínek	 (v	 roz‐
mezí	1‐3,	kdy	1	=	horší	a	3	=	lepší,	zatímco	2	=	stejné)	lo‐
gicky	 ukazuje	 na	 nejvyšší	 bodové	 ohodnocení	 kvality	
zboží,	 zatímco	 podprůměrná	 (nedosahující	 průměru,	 tj.	
hodnoty	2)	je	prezentována	znalost	českého	jazyka	u	per‐
sonálu	 bavorských	 obchodů	 resp.	 zmiňovaná	 otevírací	
doba	 se	 svými	 bavorskými	 specifiky	 ctícími	 dny	 volna	 a	
svátků.	

29.5 Hodnocení nákupní situace 

Obdobné	 šetření	 jako	 u	 nákupních	 podmínek	 bylo	 reali‐
zováno	 v	oblasti	 gastronomie	 a	 hotelnictví	 (školní	
známkování	v	rozpětí	1‐výborně	až	5‐nevyhovující).	

 Jako	 výborný	 hodnotilo	 stav	 vybavenosti	 bavorského	
prostředí	restauračními	a	hotelovými	zařízeními	35	%	re‐
spondentů.		

 Jako	výborný	a	velmi	dobrý	pak	celkem	cca	80	%	re‐
spondentů.		

	  

Kategorie	odpovědí	
(358	odpovědí	od	375	responden‐
tů,	kteří	si	nedovedou	představit	

bydlet	v	Německu)	

%
z	358	

vícečetných	od‐
povědí		

Rodinné	zázemí,	vazba	na	rodinu	 33,2

Jazyková	bariéra	 24,9

Přednost	domácímu/českému	
prostředí/kultuře	

14,8

Nedůvěra	v	německé	
prostředí/mentalitu	

7,3

Drahé	bydlení/nájem/život	
v	Německu	

5,3

Odmítání	změn	 3,4

Věk	 3,1

Jiné	 2,8

Bydlení	u	hranic	 2,5

V	Německu	se	nelíbí	 1,7

Doma	dobrá	práce		 0,6

Nemobilní	 0,6

Obrázek	78:	Důvody	proti	bydlení	v	Německu	(Bavorsku)	

Kritérium:	školní	známkování	(1	–	5)	
pro…	

Známka	 Ve	srovnání	se	západními	Čechami	(%)
horší stejné lepší

počet	obchodů	 1,7	 6,2 52,6 41,2

vybavenost	obchodů	 1,6	 6,0 32,8 61,2

kvalita	nabízeného	zboží	 1,5	 4,2 17,0 78,7

cenová	úroveň	zboží	 2,1	 19,7 35,4 44,9

přátelskost	personálu	 2,0	 8,9 55,0 36,0

odbornost	personálu	 2,1	 4,6 67,8 27,6

znalost	angličtiny	u	personálu	 2,4	 12,0 46,3 41,7

znalost	češtiny	u	personálu	 3,9	 ‐ ‐ ‐

otevírací	doba	 2,4	 36,7 51,5 11,9

záruční	podmínky	a	reklamace	 1,9	 7,6 54,1 38,3

možnost	parkování	ve	městech	 2,3	 15,0 60,4 24,6

Obrázek	79:	Hodnocení	nákupní	situace	v	Bavorsku	
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 Cca	85	%	vnímá	jako	výbornou	či	velmi	dobrou	atmo‐
sféru	a	úroveň	vybavení	hotelů	a	restaurací.	V	obdobných	
relacích	se	pohybuje	hodnocení	kvality	nabízených	jídel	či	
přátelskost	personálu.	

 Jako	 výborná	 či	 velmi	 dobrá	 je	 dvěma	 třetinami	 re‐
spondentů	hodnocena	znalost	anglického	jazyka	u	perso‐
nálu	bavorských	hotelů	a	restaurací.		

 Může	být	pro	bavorskou	stranu	příjemným	zjištěním,	
že	 cca	 třetina	 českých	 návštěvníků	 hodnotí	 na	 základě	
svých	zkušeností	stav	znalost	češtiny	u	personálu	bavor‐
ských	hotelů	a	restaurací	minimálně	jako	dobrý	(přičemž	
10	%	jako	velmi	dobrý	či	dokonce	výborný).		

Z	přehledu	 „známkování“	 vyplývá	 výrazně	 lepší	 úroveň	
hodnocení	 bavorské	 gastronomie	 a	 hotelnictví	 než	 u	 ná‐
kupních	podmínek	(viz	hodnocení	nákupních	podmínek).	
Pomineme‐li	horší	hodnocení	znalosti	češtiny	u	personá‐
lu,	 nalezneme	 nejhorší	 průměrné	 hodnocení	 u	 cenové	
úrovně	 nabízených	 služeb,	 což	 se	 opět	 dá	 při	 rozdílné	
kupní	 síle	 českého	 a	 bavorského	 spotřebitele	 očekávat.	
Při	tom	ale	stále	v	průměru	lepší	než	dobré	(známka	3).	

Srovnání	 bavorského	 pohostinství	 a	 ubytování	 se	 zápa‐
dočeským	 ukazuje	 na	 srovnatelné	 podmínky	 v	počtu	 za‐
zení	 i	 šíře	 nabídky	 jídel,	 na	 lepší	 vybavenost	 a	 prostředí	
restauračních	a	hotelových	zařízení	a	samozřejmě	na	hor‐
ší	cenovou	úroveň.		

 V	minimu	 případů	 jsou	 aspekty	 úrovně	 bavorského	
pohostinství	a	ubytování	hodnocen	jako	horší	ve	srovnání	

s	českým	(vyjma	cenové	úrovně	a	srovnání	znalosti	češti‐
ny	u	bavorského	personálu	se	znalostí	němčiny	u	perso‐
nálu	restaurací	a	hotelů	v	českém	příhraničí).		

 Hodnocení	 je	tedy	nejnižší	právě	u	cenové	úrovně	(jí‐
del	a	služeb)	a	srovnání	znalosti	jazyka	sousedů.		

Bodové	vyjádření	srovnání	gastronomie	a	hotelnictví	Ba‐
vorska	 s	českým	 (v	 rozmezí	 1‐3,	 kdy	 1=horší,	 2=stejné,	
3=lepší)	 ukazuje	 na	 poměrně	 blízké	 a	 nadprůměrné	
ohodnocení	 většiny	 charakteristik,	 zatímco	výrazně	pod‐
průměrná	 je	 znalost	 českého	 jazyka	 u	 personálu	 bavor‐
ských	hotelů	a	restaurací	ve	srovnání	se	znalostí	němčiny	
personálu	v	Čechách	a	srovnávaná	cenová	úroveň.	

Hodnocení	 lepší‐stejné‐horší	 se	 odráží	 v	průměrném	
hodnocení	(známce).		

	

29.6 Hodnocení pamětihodností,  volnočasové na‐
bídky a infrastruktury 

Kromě	 nákupů	 a	 využívání	 gastronomických	 a	 ubytova‐
cích	 služeb	 je	 cílem	 cesty	 a	 tedy	 i	 hodnocení	 celá	 škála	
pamětihodností	a	příležitostí	pro	trávení	volného	ča‐
su	 a	 logicky	 i	 infrastruktura	 sloužící	 návštěvníkovi	
v	souvislosti	 návštěvou	 Bavorska.	 Známkování	 od	 1	 (vý‐
borné)	až	po	5	(špatné)	přineslo	nejlepší	hodnocení	stavu	
silnic,	 ale	 i	 přírodním	 krásám.	 Z	průměrného	 hodnocení	
vyplývá	ale	také	„jen“	velmi	dobré	hodnocení	nabídky	kul‐
turních	a	sportovních	akcí	či	přátelskost	obyvatel	Bavor‐
ska.	

Kritérium:	školní	známkování	(1	–	5)	pro…	 Známka	 Ve	srovnání	se	západními	Čechami	(%)
horší stejné	 lepší

počet	restaurací	a	hotelů	 1,9 5,7 63,0	 31,3
vybavenost	a	atmosféra	restaurací	a	hotelů	 1,7 4,9 40,9	 54,3
kvalita	nabízených	jídel	 1,8 6,8 41,5	 51,7
šíře	nabídky	restaurací	 2,1 11,8 62,6	 25,6
cenová	úroveň	v	restauracích	 2,7 54,7 28,1	 17,2
přátelskost	personálu	 1,9 5,7 52,5	 41,9
znalost	angličtiny	u	personálu 2,2 11,5 41,0	 47,6
znalost	češtiny	u	personálu	 3,8 ‐ ‐	 ‐

Obrázek	80:	Hodnocení	pohostinství	v	Bavorsku	

Kritérium:	školní	známkování	(1	–	5)	pro…	 Známka	 Ve	srovnání	se	západními	Čechami	(%)
horší stejné	 lepší

pamětihodnosti	 1,8 8,8 55,8	 35,4
atmosféra	ve	městech	 1,8 5,2 41,2	 53,6
příroda,	hory,	jezera,	možnost	turistiky	 1,6 8,7 45,0	 46,2
stav	silnic	 1,3 5,3 9,1	 85,7
pocit	bezpečí	 1,8 8,7 38,9	 52,4
přátelskost	lidí	 2,0 9,4 56,7	 33,9
kulturní	nabídka	 2,0 7,2 65,0	 27,8
nabídka	sportovních	aktivit	 2,0 8,6 60,7	 30,7
nabídka	zdravotnictví,	lázně	a	welness	 1,9 11,2 45,5	 43,4

Obrázek	81:	Hodnocení	nabídky	volnočasových	aktivit	a	infrastruktury	v	severovýchodním	Bavorsku	
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Srovnání	situace	v	Bavorsku	s	českými	pamětihodnostmi,	
nabídkou	 akcí	 a	 atrakcí	 pro	 trávení	 volného	 času	 i	 in‐
frastrukturou	 atd.	 ukazuje	 na	 srovnatelnou	 situaci	 u	 pa‐
mětihodností	a	atmosférou	měst,	přírodních	krás,	nabíd‐
ky	 kulturních	 a	 sportovních	 akcí.	 Jako	 výrazně	 lepší	 než	
v	českém	příhraničí	je	hodnocen	stav	silnic	a	pocit	bezpe‐
čí.		

Zprůměrování	 výsledků	 srovnání	 bavorského	 a	 českého	
prostředí	 přináší	 bodové	 hodnocení	 (1=	 horší,	 2=stejné,	
3=lepší).	Ve	všech	znacích	vyznívá	bavorské	prostředí	ja‐
ko	lepší	než	srovnatelné	(hodnoty	vyšší	než	2).	

	

 Pozitivnímu	 hodnocení	 přispívá	 bezesporu	 fakt,	 že	
téměř	80	%	respondentů,	kteří	 jsou	schopni	situaci	hod‐
notit	(jezdí	tedy	do	Bavorska),	se	cítí	v	Bavorsku	převážně	
bezpečně	(do	průměru,	tj.	hodnocení	2,5	ze	škály	1‐5).	

29.7 Celkové hodnocení 

Šetření	bylo	zaměřeno	konkrétně	 i	na	celkové	(komplex‐
ní)	zhodnocení	nákupních	možností	ve	dvou	místech	na	
bavorské	straně	–	v	Hofu,	u	kterého	se	předpokládalo,	že	
bude	 cílem	 zejména	 příhraničí	 Karlovarského	 kraje,	 a	
Weidenu,	 který	 by	 měl	 být	 cílem	 návštěvníků	
z	příhraničních	oblastí	Plzeňského	kraje.	

Nakonec	 byla	 souhrnně	 hodnocena	 (a	 srovnávána)	 i	
úroveň	 nákupu,	 stravování,	 ubytování,	 přírodního	 pro‐
středí,	 infrastruktury	 atd.	 bavorského	 a	 českého	 pří‐
hraničí.		

771	 respondentů	bylo	 s	to	posoudit	 souhrnně	nabídku	a	
úroveň	 západočeského	 resp.	 bavorského	 prostředí	
(nakupování,	gastronoie,	pamětihodnosti,	 infrastruktura)	
a	označit	 ji	hodnocením	1‐5	(1‐výborně;	5‐velmi	špatné).	
Optické	srovnání	nabízí	následující	graf.		

Rozdíly	v	hodnocení	jsou	zřejmé	ze	srovnání	průměrných	
známek	při	srovnatelné	odchylce.		

 Čeští	 návštěvníci	 Bavorska	 jsou	 vůči	 podmínkám	 ve	
své	zemi	kritičtější,	hodnotí	je	jako	horší	než	velmi	dobré	
(známkou	 2,325),	 naopak	 podmínky	 v	navštěvovaném	
Bavorsku	lepší	než	velmi	dobré	(1,758).	

	

Obrázek	83:	Hodnocení	měst	Hof	a	Weiden	jako	nákupního	místa	(průměr)	

Známka	pro…	 N	
průměrné	hodnocení	

(známka)	
standardní	odchylka	

Nákupní	možnosti	v	Hofu	 432	 2,1	 ,8558	

Nákupní	možnosti	ve	Weidenu	 603	 1,9	 ,7543	

Obrázek	82:	Celkové	hodnocení	(známka)	severovýchodního	Bavorska	(n	=	771)	a	západočeského	příhraničí	(n	=	771)	v	%
platných	odpovědí	
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30 Zkušenosti návštěvníků Bavorska a zlepšující opatření 

Čeští	 návštěvníci	 Bavorska	mají	 své	 negativní	 i	 pozitivní	
zkušenosti,	 poznatky	 a	 dojmy.	 Šetření	 zachytilo	 nejvý‐
znamnější	z	nich.		

30.1 Negativní zkušenosti 

 33	 %	 návštěvníků	 pociťovalo	 netoleranci,	 despekt	
resp.	urážlivé	 jednání	 (chování)	v	obchodě	či	 službách,	9	
%	tento	přístup	zaznamenalo	u	bavorské	policie.		

 Kontroly	 negativně	 vnímalo	 14,5	 %	 respondentů,	
s	pokutou	 mělo	 zkušenost	 cca	 8	 %	 respondentů,	 7	 %	
s	nehodou,	 6	%	 se	 stalo	 obětí	 krádeže	 a	 stejné	 procento	
bylo	 vystaveno	 nekorektnímu	 jednání	 v	obchodě	 a	
službách.		

 Zaznamenány	 byly	 i	 zkušenosti	 se	 zhoršeným	 sil‐
ničním	provozem	–	kolonami	a	uzávěrami	(5,6	%	respon‐
dentů)	či	nečistotou	na	veřejných	prostorech	(4	%).		

 Pro	 stejné	 procento	 respondentů	 bylo	 nepříjemnou	
zkušeností	 to,	 že	bavorský	personál	 trval	na	komunikaci	
v	němčině.	Ostatní	viz	 tabulka,	 stejně	 jako	podíly	 jednot‐
livých	negativních	zkušeností.		

30.2 Pozitivní zkušenosti 

Určitě	 dobrým	 signálem	 pro	 česko‐bavorské	 partnerství	
je	skutečnosti,	že	zatímco	negativní	zkušenosti	uvedla	jen	

cca	čtvrtina	respondentů,	pozitivní	zkušenosti	uvedla	po‐
lovina	 respondentů,	 někteří	 i	 více	 takových	 zkušeností.		
Mezi	 hlavní	 patří	 přátelský	 a	 vstřícný	 přístup	 občanů	 i	
personálu,	 ale	 také	čistota	a	pořádek	ve	městech	a	na	u‐
licích.	 Spektrum	 pozitivních	 zkušeností	 a	 dojmů	 je	 sa‐
mozřejmě	širší	–	viz	přehled.	

30.3 Zlepšující opatření 

Tři	 čtvrtiny	 respondentů	 dokázalo	 naformulovat	 náměty	
pro	zvýšení	atraktivity	a	frekvence	cestování	do	Bavorska,	
pro	 zvýšení	kontaktů	a	 zpříjemnění	pobytu	v	bavorském	
příhraničí.	 To	 svědčí	 o	 zájmu	 českých	návštěvníků	o	po‐
dmínky	cestování	do	Bavorska	a	o	zájmu	o	zintenzivnění	
vzájemných	kontaktů.		

 Dominuje	 oblast	 informovanosti	 českých	 návštěvníků	
–	 propagace	 (cca	 45	%	 respondentů)	 a	 využívání	 inter‐
netu	pro	propagaci	regionu	a	akcí	(6	%).		

 Zlepšení	 znalosti	 češtiny	 u	 bavorského	 personálu	
v	obchodě	 a	 službách	 zazněl	 od	 15	 %	 respondentů.	
K	tomu	je	nutno	připojit	i	dvojjazyčné	názvy	pro	lepší	ori‐
entaci	českých	návštěvníků	(uvedlo	6,6	%	respondentů).		

 Velký	podíl	představoval	problém	cenové	úrovně	resp.	
kupní	 síly	 českých	 návštěvníků,	 kdy	 by	 tyto	 makroeko‐
nomické	 změny	měly	přinést	 vyšší	 podněty	pro	nákupní	
turistiku.		

Kategorie	odpovědí	
(291	odpovědí	od	248	odpovídajících	z	1009	respondentů)	

%
z	291	

vícečetných		
odpovědí	

Despekt	vůči	Čechům,	ponižující,	urážející	jednání,	nesnášenlivost,	šovinismus		
(v	obchodě,	u	obsluhy)	

27,8

Ponižující	kontroly	policie	dnes/dříve	 12,4
Chování/jednání	německé	policie/hlídky	 7,9

Pokuta	 6,5
Nehoda	 6,2
Krádež	 5,2

Podvod	při	koupi,	šizení	ve	službách	a	obchodě,	nedodržení	smluvních	podmínek	 5,2
Silniční	(dálniční)	provoz,	kolony,	dopravní	spojení	 4,8

Špína,	nečistota	(např.	ulice,	WC,	bazény,	koupaliště	aj.)	 3,4
Trvání	na	němčině	 3,4

Hlučné,	neomalené	chování	německých	dětí	 2,4
Vlastní	neznalost	němčiny	 2,4

Zranění,	úraz	 2,1
Chování	německých	řidičů	 1,7

Uzavřené	obchody	o	svátcích	a	neděli	 1,7
Jiné	 1,7

Zločin,	ohrožení,	obtěžování	 1,4
Ošetření	u	lékaře	 1,0

Dříve	fronty	na	hranicích	 0,7
Ztráta	 0,7

Špatná	strava	 0,3

Obrázek	84:Osobní	negativní	zkušenosti	při	návštěvě	Bavorska	



84	 Návštěvníci	ze	západních	Čech	v	severovýchodním	Bavorsku

Příspěvkem	 pro	 zintenzivnění	 kontaktů	 by	 měla	 být	 o‐
patření	 v	přeshraniční	 hromadné	 dopravě,	 ale	 i	 orga‐
nizování	společných	česko‐bavorských	akcí	pro	cestování	
skupin	seniorů	a	mládeže	do	Bavorska.		

 Požadavek	 na	 omezení	 policejních	 kontrol	 za	 česko‐
německou	státní	hranicí	v	námětech	však	téměř	nezazněl.	
Ostatní	další	viz	přehled.	

	 	

Kategorie	odpovědí	
(653	odpovědí	od	505	odpovídajících	z	1009	respondentů)	

%
	z	653	vícečetných		

odpovědí	
Přátelský,	příjemný,	vstřícný	občan,	chování	obyvatel	 12,4

Přátelský,	příjemný,	vstřícný	personál		 11,0
Pořádek,	organizace,	upravená	města,	silnice	 9,5

Příjemný	či	výhodný	nákup,	výprodeje	 7,4
Sportovní	utkání,	akce,	setkání	 5,1

Příroda,	přírodní	krásy	Bavorska	 4,9
Příjemný	pocit	z prostředí	 4,4
Čerstvost	a kvalita	zboží	 3,8

Návštěva	aquacentra,	koupaliště,	bazén	 3,8
Atmosféra	vánočních	trhů	 3,2

Kulturní	zážitek	 2,9
Setkání	s	rodinou,	přáteli,	blízkými,	seznámení	 2,9

Čeština	u	německého	personálu/obsluhy	 2,3
Návštěva	galerie,	památek,	pamětihodností	 2,3

Výhra,	vítězství,	uznání,	ocenění	 2,0
Dovolená,	výlety	 1,8

Úroveň	služeb	všeobecně	 1,8
Občanská	pomoc,	ochota,	mentalita,	serióznost	 1,7

Lázeňská	péče,	prostředí	 1,5
Legoland,	zábavní	parky	 1,5
Poctivost,	poctivý	nálezce	 1,5

Spolupráce,	exkurze,	výměnné	pobyty,	studium	 1,4
Cyklostezky,	běžecké	stopy,	in‐line	dráhy,	cesty	korunami	stromů	 1,2

Česká	obsluha,	čeští	pracovníci	ve	službách	 1,1
Atmosféra	v restauraci	 0,9

Bierfest	 0,9
Mimořádné	služby,	pomoc,	vyřešení	problému,	přístup,	ochota	personálu	 0,9

Orientační	cedule,	nápisy,	značení,	smlouvy	v	češtině	 0,8
Kázeň,	mentalita	Němců	 0,6
Lékařská	péče,	ošetření	 0,6
Německé	speciality,	pivo	 0,6
Pomoc	(dopravní)	policie	 0,6

Bleší	trh	 0,5
Prominutí	přestupku,	pokuty	 0,3

Uznání	znalosti	němčiny	českého	návštěvníka	 0,3
Odložení	placení	(důvěra)	 0,2

Spokojený	život	rodiny	či	přátel	v	Bavorsku	 0,2
Vstupné	zdarma	 0,2
Vybavenost	škol		 0,2

Zájem	o	problémy	cizince,	Čecha		 0,2
Znalost	angličtiny	 0,2

Obrázek	85:Osobní	pozitivní	zkušenosti	při	návštěvě	Bavorska	
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Kategorie	odpovědí	(948	odpovědí	od	732	odpovídajících	z	1009	respondentů)	
%

z	948	vícečetných	
	odpovědí	

Informovanost.	Propagace	akcí	v	příhraničí,	marketing,	plakáty,	letáky,	informace	o	akcích,	
využití	médií	

35,0

(Základní)	znalost	češtiny	v německém	příhraničí	(služby,	obchod)	 11,6
Snížení	cen	zboží,	služeb,	akce	v obchodě	 10,2

Hromadná	doprava	(příhraniční,	přeshraniční),	dopravní	spojení	 5,5
České	infocedule,	dvojjazyčné	nápisy	 5,1

Kvalitní	webové	stránky	bavorské	strany,	webové	stránky	o	pamětihodnostech,	akcích		 4,7
Společné	akce	pro	mladé,	seniory,	všeobecně	 4,1

Kulturní	akce	 2,6
Vstřícnost	k	Čechům,	přívětivější,	příjemnější,	lepší	přístup	(personálu,	obsluhy,	policie…)	 1,8

Zájezdy,	výlety,	pobyty	 1,7
Otevírací	doba	obchodů	(i	neděle)	 1,7

Spolupráce	měst	a	obcí	 1,4
Vyrovnání	kupní	síly	Čechů	na	úroveň	Bavorska,	lepší	kurz	 1,4

Žádné	(nejsou	potřebné)	 1,4
Stezky,	cyklostezky,	naučné	stezky	(přeshraniční),	in‐line	trasy	 1,3

Levnější	hromadná	doprava	 1,2
Platba	v	CZK	 1,2

Stavba	nových	sportovních	zařízení	a	areálů	 1,1
Výuka	sousedního	jazyka	ve	školách	 1,1

Znalost	angličtiny	u	personálu	 1,1
Větší	možnosti	parkování	ve	městech,	odpočívadla	dálnic	s	WC	 0,9

Spolupráce	škol	(základních,	středních)	 0,8
Letáky	německých	obchodů	do	českých	domácností,	informace	o	slevách	 0,7

Levnější	vstupné	 0,7
Bohatší	spektrum	obchodů	 0,4

Pracovní	nabídky	v Bavorsku	 0,4
Jiné	 0,4

Propagace	pivní	turistiky	 0,3
Omezení	policejních	kontrol	Čechů	 0,2

Obrázek	86:	Předpoklady	zintenzivnění	přeshraničního	ruchu	
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31 Nejdůležitější skupiny návštěvníků Bavorska 

31.1 Určení typů návštěvníků a velikosti segmentů 

K	vyrovnání	 sociodemografické	 disparity	 v	datové	
základně	z	českého	šetření	byly	zapojeny	do	analýzy	clus‐
terů	 s	cílem	 zprostředkovat	 nejvýznamnější	 návštěvní	

typy	nejen	hlavní	návštěvní	motivy	(viz	kap….),	ale	rovněž	
věk,	ochota	vydávat	peníze,	 četnost	návštěv	v	roce	2012.	
Díky	 této	 tržní	 segmentaci	 založené	 na	 sociodemogra‐
fických	 a	 psychografických	 segmentačních	 kritériích,	 je	
možné	rozlišit	tři	hlavní	návštěvní	typy,	které	mají	různý	
podíl	na	cílové	skupině:		

 Největší	 skupinu	 tvoří	 s	podílem	 62	 %	 „zákazníci	
s	nízkým	zájmem	o	nákup	levného	zboží“.	Ti	vykazují	leh‐
ce	nadprůměrný	zájem	o	nakupování	a	také	co	se	týká	o‐
sobních	návštěv	a	sportu	a	práce.	Co	se	týká	„dovolené	a	
kultury“	stejně	jako	„zdraví	a	služeb“	nejsou	naprosto	bez	
zájmu,	 ale	 poněkud	méně	 než	 ostatní	 návštěvníci.	 Jejich	
frekvence	návštěv	se	pohybuje	v	průměru	okolo	hodnoty	
13,	jejich	ochota	vydávat	peníze	je	nízká	–	oni	musejí	nebo	
chtějí	šetřit.	

 30	 procent	 návštěvníků	 patří	 ke	 skupině	 zákazníků	
„s	vyváženými	 nároky“,	 vykazují	 lehce	 nadprůměrný	
zájem	ve	všech	návštěvních	motivech,	aniž	by	v	některém	
z	nich	byli	„euforičtí“.		

 Nejmenší	 skupinu	 (cca	 8	 %)	 tvoří	 „častí	 návštěvníci	
ochotní	 vydávat	 peníze“.	 Jejich	 hlavní	 zájem	 tvoří	
návštěvní	 motiv	 „dovolená	 a	 kultura“.	 Také	 „zdraví	 a	
služby“	 u	 nich	 hrají	 nadprůměrnou	 roli	 při	 návštěvě	

v	sousední	 zemi.	 V	průměru	 navštěvují	 sousední	 zemi	
221krát	do	roka,	což	je	nadprůměrná	návštěvní	frekvence	
a	zároveň	vykazují	nejvyšší	ochotu	a	možnost	 financovat	
své	zájmy.		

 Díky	 dostupným	 informacím	 mohou	 být	 tři	 návštěv‐
nické	skupiny	v	druhé	fázi	segmentace	přesněji	charakte‐
rizovány.	 Ještě	 než	 budou	 jednotlivé	 skupiny	 detailně	
popsány,	mohou	být	nejprve	identifikovány	společné	zna‐
ky	 těchto	 tří	 skupin.	 Nalezení	 společných	 zájmů	 je	 ob‐
zvláště	důležité	pro	regionální	marketing,	neboť	díky	nim	
je	možné	navrhnout	zlepšující	opatření,	která	nevyžadují	
specifickou	orientaci	na	cílovou	skupinu.		

Znalost	 jazyků	 u	 personálu,	 obzvláště	 češtiny,	 byla	 ve	
všech	 skupinách	 bez	 rozdílu	 špatně	 hodnocena.	 Tady	 se	
skrývá	jistě	jeden	z	možných	nedostatků	volajících	po	ná‐
pravě	tak,	aby	se	zlepšily	odborné	kompetence	personálu	
v	maloobchodě,	 stejně	 jako	 v	 kvalitě	 v	sektoru	 služeb,	 a	
tím	 by	 rostla	 zákaznická	 spokojenost.	 Zjevné	 problémy	
s	porozuměním	mohou	být	zároveň	důvod	pro	negativně	
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Obrázek	87:	3	návštěvní	skupiny	a	jejich	podíl	na	celkové	cílové	skupině	

 Vybavenost	prodejny	pro	náročné	  Cenová	úroveň	v	restauracích	
 Kvalita	zboží	  Možnost	parkování	ve	městech	
 Otevírací	doba	  Šíře	nabídky	jídel
 Přátelskost	personálu	v	obchodě	  Přátelskost	personálu	v	gastronomii	
 Odborné	znalosti	personálu	v	obchodě  Znalost	angličtiny	v	gastronomii		
 Znalost	angličtiny	v	obchodě	  Znalost	němčiny	v	gastronomii		
 Znalost	němčiny	v	obchodě	  Nákupní	možnosti

Obrázek	88:	Jednotně	hodnocené	aspekty	napříč	klastry	
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vnímané	 chování	 a	 tím	 i	 chybějící	 přátelskost	 personálu	
v	obchodě	a	gastronomii.		

Vybavenost	prodejen	a	kvalita	nabízeného	zboží	byly	
třemi	klastry	rovnoměrně	hodnoceny.	Velký	rozdíl	ovšem	
je	 mezi	 hodnocením	 v	obou	 regionech	 navzájem.	 Vyšší	
standard	v	Německu,	atraktivní	prezentace	zboží	a	udržo‐
vané	prodejní	plochy	jsou	důvody	pro	české	návštěvníky,	
proč	 rádi	 v	příhraničním	 regionu	 nakupují.	 Analogicky	
hodnotí	němečtí	dotazovaní	tento	bod	v	českém	příhrani‐
čí	spíše	kriticky.		

Cenová	hladina,	obzvláště	v	hotelnictví	a	gastronomii	není	
pro	české	návštěvníky	také	uspokojivá.	Zejména	díky	niž‐
ším	 příjmům	 v	České	 republice	 jsou	 ceny	 v	Čechách	 ob‐
zvláště	v	gastronomii	nižší	než	v	Německu.	Bary	a	restau‐
race	 jsou	 tím	pádem	pro	německé	návštěvníky	v	českém	
příhraničí	 vysloveně	 výhodné,	 což	 obráceně	 neplatí.	 Ce‐
nový	 rozdíl	 je	 českému	 konzumentovi	 při	 návštěvě	 ně‐
mecké	gastronomie	znám	a	je	tedy	důvodem	pro	veskrze	
špatné	hodnocení.		

31.2 Málo zaujatí zákazníci kupující levné zboží 

„Málo	zaujatí	zákazníci	kupující	levné	zboží“	tvoří	s	62	%	
největší	skupinu	ze	3	návštěvních	typů.	Tato	skupina,	kde	
dominují	spíše	ženy	(podíl	žen	61	%),	se	zajímá	trochu	o	
vše,	nevykazuje	však	zvláštní	 zájem	pro	určitou	 tematic‐
kou	oblast.		V	průměru	je	„málo	zaujatým	zákazníkům	ku‐
pující	levné	zboží“	38	let	a	jen	nepatrně	se	odchylují	touto	
hodnotou	od	průměrného	věku	celého	vzorku	responden‐
tů.	 Sportovní	 aktivity,	 nakupování	 a	 návštěva	 rodiny	 a	
přátel	jsou	pro	ně	poněkud	důležitější	než	kulturní	aspek‐
ty,	dovolená	a	možnost	využití	služeb	v	sousední	zemi.	Ta‐
to	charakteristika	může	souviset	s	menší	ochotou	vydávat	
peníze.Díky	své	ochotě	vydávat	za	jeden	pár	hezkých	let‐
ních	 bot	 pouze	 29	 eur	 lze	 označit	 tento	 typ	 návštěvníků	
jako	 „spořílci“,	 kteří	 jsou	 obecně	 zaměřeni	 spíše	 na	 vý‐
hodné	 koupě	 než	 na	 nákladné	 volnočasové	 aktivity.	
S	nákupní	 situací,	 vybavením	obchodů	a	kvalitou	nabíze‐
ného	 zboží	 jsou	 „“málo	 zaujatí	 zákazníci	 kupující	 levné	
zboží“	 obecně	 spokojeni.	 Cenovou	 úroveň	 v	obchodě	 a	
přátelskost	 personálu	 hodnotí	 tendenčně	 spíše	 špatně.	
Stejně	tak	by	si	přála	tato	skupina	lepší	jazykové	znalosti	
na	německé	straně.			

Výše	obratu	není	ani	tak	tvořena	v	této	skupině	individu‐
álními	nákupy	jako	velikostí	skupiny	(62	%	návštěvníků).	
Za	nákupy	a	tankování	vydali	v	roce	2012	průměrně	582	
eur,	za	návštěvu	restaurací	94	eur.	Při	poslední	návštěvě	
restaurace	to	bylo	19,50	eur.			

V	oblasti	gastronomie	a	hotelnictví	hodnotili	tito	zákazní‐
ci	 nabídku	 zboží	 stejně	 jako	 kvalitu	 jídel	 jako	 dobré,	 ale	
díky	vysoké	cenové	hladině	se	o	tento	sortiment	příliš	ne‐
zajímají	a	nevyužívají	pravidelně.	To	dokládá	i	přiměřená	
roční	frekvence	návštěv,	která	se	nachází	s	roční	frekvencí	
13	návštěv	pod	celkovým	průměrem.		

Veskrze	 pozitivní	 hodnocení	 udává	 tento	 návštěvní	 typ	
pamětihodnostem,	přírodě	a	vybavenosti	měst	a	to	proto,	
že	 tento	segment	pochází	 zpravidla	z	malých	a	 středních	
měst	a	obcí.	Ačkoliv	se	o	dovolenou	a	kulturu	zajímá	mé‐
ně,	přesto	hodnotí	příhraničí	severovýchodního	Bavorska	
lépe	ve	srovnání	se	západními	Čechami.	„Málo	zaujatí	zá‐
kazníci	 kupující	 levné	 zboží“	 upřednostňují	 volnočasové	

aktivity,	 které	 nestojí	 mnoho	 nebo	 jsou	 realizovatelné	
jednoduše.	 Vycházky	 do	 přírody,	 návštěva	 přátel,	 pro‐
cházka	po	městě	s	možností	koupit	někde	výhodně	jednu	
nebo	 dvě	 věci,	 to	 jsou	 představy	 návštěvníků	 sousední	
země	patřících	do	této	skupiny.	Abychom	se	přizpůsobili	
této	skupině,	je	důležité	obzvláště	udržovat	ulice	a	budo‐
vat	 infrastrukturu	 ve	městech	 i	 okolo	měst	 v	celém	 pří‐
hraničí.	Dvojjazyčné	značení	a	 lepší	 jazyková	vybavenost	
personálu	 v	pohostinství	 a	 obchodě	by	mohly	 zvýšit	 čet‐
nost	 návštěv	 tohoto	 typu,	 stejně	 jako	 přímé	 informace	
roznášené	 poštou,	 přílohy	 časopisů	 atd.,	 když	 se	
v	německém	obchodě	konají	prodejní	akce	a	slevy.		

31.3 Vyvážení nároční návštěvníci 

„V	 zásadě	 může	 být	 zajímavé	 všechno,	 ale	 musím	 si	 to	
ještě	prohlédnout,“	 to	 je	názor	této	skupiny	návštěvníků,	
která	 je	 s	téměř	 30	%	 druhou	 největší	 skupinou	 a	 lehce	
zde	převládají	muži	(54	procent).		Tento	návštěvní	typ	se	
trochu	zajímá	o	všechny	tematické	oblasti,	ale	opět	ne	eu‐
foricky.	 Prospekt	 se	 slevovými	 nabídkami	 je	 sotva	 zláká	
tento	 návštěvní	 typ	 k	cestě	 do	 sousední	 země	 –	 to	 je	
zřejmý	 rozdíl	 oproti	 skupině	 zákazníků	 kupujících	 levné	
zboží	a	vyhledavačům	slev.	Tito	návštěvníci	 jsou	charak‐
terističtí	nadprůměrnou	ochotou	vydávat	peníze.	Když	 je	
něco	 opravdu	 zajímá,	 nepatří	 první	 pohled	 ceně.	 Frek‐
vence	návštěv	dosahuje	zhruba	12	návštěv	(obdobně	jako	
u	 „málo	 zaujatých	 zákazníků“)	 a	 je	 tudíž	 rovněž	 pod‐
průměrná.		

Vzhledem	 k	tomu,	 že	 „nároční	 zákazníci“	 pocházejí	 spíše	
z	měst,	mají	širokou	nabídku	nákupních	a	volnočasových	
možností	přímo	přede	dveřmi	a	tím	pádem	se	 jen	čas	od	
času	zajímají	o	cestování	do	sousední	země	za	tímto	úče‐
lem.		Vysoká	ochota	vydávat	peníze	se	promítá	do	význa‐
mu	nákupu	pro	ně.	Zda	se	jedná	o	vybavení	prodejen,	kva‐
litu	 nabízeného	 zboží	 nebo	 počet	 různých	 nákupních	
možností	–	hodnotí	 je	 „vyvážení	zákazníci“	veskrze	pozi‐
tivně.	 Mírná	 nespokojenost	 této	 skupiny	 je	 spojena	
s	jazykovou	 vybaveností	 personálu	 a	 cenovou	 úrovní	
v	obchodě.		

Díky	 vysoké	 kupní	 síle	 jsou	 „vyvážení	 nároční	
návštěvníci“	zajímavou	cílovou	skupinou	zákazníků,	která	
vykazuje	 potenciál	 ve	 vztahu	 k	maloobchodu	
v	příhraničním	regionu.		
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Tento	 klastr	 je	 relevantní	 i	 co	 do	 obratu	 a	 to	 faktem,	 že	
tvoří	30%	návštěvníků	s	vysokou	ochotou	vydávat	peníze.	
Za	pěkný	pár	 letních	bot	by	byli	zákazníci	 tohoto	klastru	
připraveni	zaplatit	v	průměru	76	eur.	Za	nákupy	a	tanko‐
vání	 v	Bavorsku	 zaplatili	 tyto	 osoby	 v	roce	 2012	 v	
průměru	 800	 eur,	 při	 návštěvách	 restaurací	 v	průměru	
137	 eur.	 Při	 poslední	 návštěvě	 restaurace	 to	 bylo	
v	průměru	25,80	eur.		

Tato	 skupina	 se	 cítí	 být	 oslovena	 zejména	 kvalitním	
zbožím	 a	 službami	 a	 atraktivitou	 prodejní	 plochy	 a	 je	
připravena	 vydávat	 vyšší	 obnosy.	 Obzvláště	 špatně	 hod‐
notí	 jazykovou	 vybavenost	 češtinou	 u	 personálu	 –	 také	
zde	 by	 se	 docílilo	 profesionálním	 poradenstvím	 a	 od‐
bornými	 kompetencemi	 vyškoleného	 personálu	
pozitivního	 dopadu	 na	 prodeje,	 jelikož	 by	 se	 radikálně	
zvýšil	dobrý	pocit	u	této	skupiny.	Náročný	zákazník	hod‐
notí	 spíše	negativně	otevírací	dobu	německých	obchodů.	
Jelikož	 v	České	 republice	 nejsou	 omezení	 pro	 prodej	
v	neděli	a	ve	svátcích,	cítí	se	zvláště	právě	tato	návštěvní	
skupina	 s	vysokou	 kupní	 schopností	 omezena.	 Ve	 srov‐
nání	s	hodnocení	českého	příhraničí	hodnotí	skupina	„vy‐
vážených	 náročných	 návštěvníků“	 severobavorské	
příhraničí	 co	 do	 nákupních	 možností	 a	 nákupní	 situace	
lépe.		

Také	 v	oblasti	 hotelnictví	 a	 gastronomie	 se	 cítí	 náročný	
návštěvník	 v	 sousední	 zemi	 dobře	 a	 je	 přesvědčen	 o	
kvalitě	 pokrmů,	 výběru	 a	 atmosféře	 v	restauracích.	
Kriticky	 jsou	 zde	 spatřovány	 opět	 jazykové	 znalosti,	
zejména	 čeština	 je	 hodnocena	 jako	 neuspokojivá.	
Vzhledem	 k	tomu,	 že	 porozumění	 má	 velký	 význam	
zejména	 právě	 pro	 sektor	 služeb,	 mohl	 by	 zlepšení	 této	
slabé	 stránky	vést	ke	 zlepšení	 situace	a	posílení	 četnosti	
návštěv	této	finančně	silné	zájmové	skupiny.		

Infrastrukturou	 odpovídá	 příhraničí	 vysokým	 nárokům	
této	 skupiny.	 Stav	 silnic,	 pamětihodnosti	 a	 krajinné	

charakteristiky	 jako	 hory,	 jezera	 a	 možnost	 turistiky	
shledávají	 „vyvážení	 nároční	 návštěvníci“	 jako	 velmi	 do‐
bré	nebo	spíše	dobré.	Kulturní	a	sportovní	nabídka	by	dle	
jejich	názoru	mohla	být	trochu	rozšířená,	a	to	i	když	mají	
jen	 nízký	 zájem	 o	 tuto	 tématickou	 oblast.	 Celkově	 je	 ale	
severobavorské	 příhraničí	 o	 něco	 lépe	 hodnoceno	 jako	
atraktivní	 než	 česká	 vlast.	 Náročný	 návštěvník	 nemá	 do	
budoucna	 v	úmyslu	návštěvy	 sousední	 země	 ani	 zvýšit	 a	
ani	snížit.		

S	podílem	téměř	8	procent	jsou	„častí	návštěvníci	ochotní	
vydávat	 peníze“	 nejmenší	 ale	 také	 nejvíce	 zaujatou	
skupinou.	 Pocházejí	 spíše	 z	okolí	 měst	 a	 vykazují	 silně	
nadprůměrnou	frekvenci	návštěv‐		cca	220	návštěv	v	roce	
je	řadí	mezi	velmi	zajímavé	cílové	skupiny.	Jedná	o	klastr	
s	nejnižším	 průměrným	 věkem	 to	 37	 let.	 S	téměř	 77	 %	
mužů	 se	 jedná	 o	 návštěvní	 skupinu	 se	 silnou	 dominancí	
mužů.		

Význam	klastru	co	do	obratu	není	ani	tak	tvořen	jeho	ve‐
likostí	jako	spíše	kombinací	návštěvní	frekvence	a	ochoty	
vydávat	 peníze.	 Za	 pár	 pěkných	 letních	 bot	 by	 byli	
v	průměru	ochotni	zaplatit	54	eur.	Za	nákupy	a	tankování	
zaplatili	v	roce	2012	v	průměru	3056	eur,	při	návštěvách	
restaurací	 382	 eur.	 Při	 poslední	 návštěvě	 restaurace	 to	
bylo	23,90	eur.		

Přitom	 nestojí	 nakupování	 v	popředí	 jejich	 zájmu,	 ale	
hlavní	 zájem	 je	 směřován	na	 téma	 “dovolená	 a	 kultura“.	
Vzhledem	k	tomu,	že	„častí	návštěvníci	s	ochotou	vydávat	
peníze“	 navštěvují	 příhraničí	 několikrát	 týdně,	 mají	 de‐
tailní	 obrázek	 o	 regionu	 a	 díky	 těmto	 bohatým	
zkušenostem	 jej	 hodnotí	 trochu	 lépe	 než	 ostatní	 dva	
klastry.	Častý	návštěvník	zná	Německo	a	 je	spokojen	ob‐
zvláště	s	kvalitou	nabízeného	zboží.	Také	počet	obchodů	a	
vybavenost	obchodů	odpovídá	jeho	představám.	Bohužel	i	
zde	je	špatně	vnímána	jazyková	nevybavenost	personálu.	
Co	se	 týká	velkého	zájmu	o	služby	a	zdraví,	 tak	si	 „častý	
návštěvník	 ochotný	 vydávat	 peníze“	 nepřijde	
v	severovýchodním	Bavorsku	 vždy	 na	 své.	 Vybavenost	 a	
atmosféru	 restaurací	 a	 hotelů	 shledává	 návštěvník	
v	pořádku	ale	s	potenciálem	ke	zlepšení	–	je	kritičtější	než	
ostatní	 typy.	 	Stejně	 tak	kvalita	a	šíře	nabízených	 jídel	 je	
tendenčně	 tímto	 klastrem	 hodnocena	 spíše	 jako	
uspokojivé.	 Z	hlediska	 infrastruktury	 je	 častý	návštěvník	
nadšen	 stavem	 silnic,	 protože	 díky	 četným	 jízdám	 je	
s	nimi	 stále	 konfrontován.	 Nabídka	 turistických	 stezek,	
venkovských	 krás	 pamětihodností	 je	 hodnocena	 spíše	
jako	dobré.	Přes	časté	návštěvy	v	sousední	zemi	neudržují	
zákazníci	 tohoto	 klastru	 mnoho	 privátních	 kontaktů	 a	
přeshraničních	přátelství.	To	potvrzuje,	že	jejich	návštěvy	
mají	 účelový	 charakter	 a	 jsou	 spojeny	 s	profesními	 mo‐
tivy.		

	

32 Závěrečné shrnutí a doporučení 

V	této	 části	 jsou	 v	návaznosti	 na	dříve	uvedené	 výsledky	
šetření	 a	 analýz	 a	 to	 nejen	 těch	 přímo	 vycházejících	
z	tohoto	výzkumu	představena	doporučení	pro	bavorskou	
stranu	 tak,	 aby	 došlo	 k	zintenzivnění	 příhraničního	
návštěvního	ruchu	z	Čech	do	Bavorska.	Tato	opatření	jsou	

podložena	 rovněž	 zkušenostmi	 projektového	 týmu	
z	jiných	šetření	a	výzkumů.	

 Za	 zásadní	 považujeme	 nutnost	 využít	 dostupné	
propagační	nástroje	 ze	 strany	 obchodníků	 a	 zacílit	 je	
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na	české	zákazníky	přímo	v	místě	jejich	bydliště,	tedy	na	
české	 straně	 a	 v	češtině.	 To	 samozřejmě	 znamená	 mít	
dobře	a	kvalitně	zpracované	překlady	dostupných	propa‐
gačních	materiálů.	Využít	lze	na	české	straně	hranice	více	
komunikačních	 kanálů	 najednou.	 Významnou	 roli	 při	
zprostředkování	 podobných	 marketingových	 aktivit	 by	
měly	sehrát	zejména	regionální	hospodářské	komory	(In‐
dustrie‐	 und	 Handelskammer),	 které	 by	 měly	 jednotně	
shromažďovat	 zájemce	 o	 zapojení	 se	 do	 projektu	
přeshraniční	propagace,	měly	by	nechat	materiály	 jed‐
notně	a	profesionálně	přeložit	a	nejdůležitější	část	by	pak	
tvořilo	navázání	kontaktu	s	příslušnou	kompetentní	insti‐
tucí	 na	 české	 straně,	 např.	 obce	 či	 hospodářské	 komory,	
které	 by	 zajistily	 spolehlivou	 distribuci	 materiálů	 ke	
koncovému	zákazníkovi.	

 Nesporným	 problémem	 na	 obou	 stranách	 hranice	 je	
pocit	 nejistoty	 pramenící	 mimo	 jiné	 z	vyšší	 kriminality	
pociťované	zejména	v	roli	 cizinců.	Na	české	straně,	např.	
v	Chebu	vzešla	iniciativa	přímo	od	Městské	policie	s	cílem	
přesněji	 identifikovat	 problémové	 oblasti	 u	 německých	
návštěvníků	 a	 snažit	 se	 přijmout	 řádná	opatření	 k	efek‐
tivnímu	potlačení	 kriminality.	 Stejně	 by	 měla	 zarea‐
govat	 i	 bavorská	 strana	 a	 snažit	 se	 rozklíčovat	 případy	
zvýšené	 kriminality	 či	 vnímaného	 pocitu	 nebezpečí	 na	
veřejnosti	a	důsledně	bojovat	proti	obdobným	případům.	
Ideální	 je	 spolupráce	 policie	 německé	 i	 české	 formou	
např.	dílčích	evropsky	či	regionálně	dotovaných	projektů.	

 Oproti	 Bavorsku	 si	 západní	 Čechy	 zřejmě	 více	
uvědomují	 nutnost	 používat	 důležitá	 značení	 na	
veřejnosti,	 v	obchodech	 a	 další	 i	 v	němčině	 resp.	
angličtině	 či	 ruštině.	 Jazyková	 bariéra	 je	 významnou	
překážkou	 pro	 současné	 i	 potenciální	 návštěvníky	
sousední	 země	 a	 opatření	 vedoucí	 k	přiblížení	 se	
návštěvníkům	 sousední	 země	 z	hlediska	 jazykové	 vy‐
bavenosti	by	se	mohlo	setkat	s	kladnou	odezvou	v	podobě	
zintenzivnění	 návštěvního	 ruchu.	 Problémem	 je	 klesající	
zájem	 české	 mládeže	 o	 studium	 němčiny	 ve	 prospěch	
angličtiny.	 Angličtinu	 jakožto	 první	 cizí	 jazyk	 vyučovaný	
v	Německu	je	možné	používat	i	v	místních	obchodech	jako	
dorozumívací	jazyk,	ale	opět	spíše	u	mladší	generace.	Re‐
cipročně	 se	 doporučuje	 zejména	 v	bavorském	 příhraničí	
věnovat	úsilí	studiu	alespoň	základů	češtiny.	

 Je	 velmi	 pravděpodobné,	 že	 dlouhodobě	 zůstanou	
současné	 poměry	 (disproporce)	 v	příjmech	 resp.	 kupní	
síle	 domácností	 mezi	 Bavorskem	 a	 ČR	 víceméně	
zachovány.	Na	druhou	stranu	zde	existuje	reálná	možnost	
určitého	 přeshraničního	 transferu	 práce	 a	 pracovních	
sil,	které	mohou	úroveň	příjmů	a	kupní	síly	v	tomto	regi‐
onu	ovlivnit.	Na	tomto	transferu	práce	by	se	rovněž	výz‐
namnou	měrou	podílelo	(a	již	se	i	podílí)	tzv.	pendlerství	
českých	 zaměstnanců	 do	 Německa,	 které	 pramení	
z	rozdílných	mzdových,	 ale	 i	 cenových	úrovní	 resp.	míry	
nezaměstnanosti	 v	příhraničních	 oblastech	 západních	
Čech.	Více	 jak	60	%	respondentů	si	dovede	představit	
pracovat	v	Bavorsku.	

 Cesty	 do	 Německa	 za	 prací	 přináší	 Čechům	 vysokée‐
fekty,	 neboť	vydělávají	 několikanásobně	vyšší	mzdy,	 ale	

většinu	své	spotřeby	realizují	za	české	ceny.	Tento	ceno‐
vý	diferenciál	 nemotivuje	 pouze	 potenciální	 české	 pra‐
covníky	 k	práci	 v	 Německu,	 ale	 na	 druhé	 straně	 hranice	
naopak	 láká	 německé	 obyvatele	 ke	 „spotřební	 turistice“	
do	ČR.	

 Nicméně	 je	 pochopitelné,	 že	 tímto	 způsobem	dochází	
ke	srovnávání	 obou	 úrovní	 kupní	 síly.	 Na	 německé	
straně	dochází	k	nezaměstnanosti	a	poklesu	výdělků,	pro‐
tože	Češi	jsou	ochotní	pracovat	i	za	nižší	mzdu;	na	druhé,	
české	 straně	 hranice,	 ke	 zvýšení	 kupní	 síly	 „pendlerů“.	
„Pendlerství“	 spolu	 se	„spotřební	 turistikou“	 vede	 ke	
zvyšování	 cenové	 úrovně	 zboží	 a	 služeb	 v	příhraničních	
oblastech	 Čech.	 Na	 německé	 straně	 ceny	 klesají,	 což	 je	
výhodné	 pro	 nakupující,	 ztrácejí	 však	 podnikatelé,	 kteří	
při	 zvýšené	 konkurenci	musí	minimalizovat	 své	 zisky,	 a	
přeneseně	 ztrácejí	 i	 jejich	 němečtí	 zaměstnanci	 na	
mzdách.	

 Nutno	 rovněž	 podotknout,	 že	 oba	 regiony	 jsou	 v	
jistých	dispozicích	nabídky	pro	turisty	velmi	podobné	a	že	
právě	skutečnost,	že	dochází	k	cílenému	vzdělávání	kva‐
lifikované	pracovní	síly	v	oborech,	 které	 jsou	 v	 tomto	
regionu	(těchto	regionech)	využitelné,	přispívá	k	mobilitě	
zaměstnanců	přes	hranice	stimulované	vyššími	výdělky.	

 Pro	Čechy	by	byla	jistým	lákadlem	v	oblasti	obchodu	a	
služeb	možnost	 platit	 rovněž	 v	CZK,	 jako	 je	 to	 mu	 re‐
cipročně	 ve	 velké	 míře	 na	 území	 západních	 Čech	 pro	
Němce	platící	vlastní	měnou.	Např.	obchodní	řetězec	Aldi,	
který	 je	 velmi	 často	 navštěvován	 v	souvislosti	 s	nákupy	
pro	 domácnosti,	 by	měl	 tuto	možnost	 jistě	 zvážit	 vzhle‐
dem	 k	obratům,	 které	 jim	 v	příhraničí	 zajišťují	 nebo	 by	
zajišťovali	čeští	zákazníci.	

 Jako	nedostatečná	 je	hodnocena	situace	dopravního	
spojení	 obou	 stran	 hranice	 zejména	 na	 úrovni	 měst	 a	
obcí.	 Existuje	 více	 variant	 plánů	 na	 propojení	 Bavorska	
s	Čechami	 (např.	 propojení	 města	 Norimberku	 přes	
Schwandorf,	 Furth	 im	 Wald,	 Plzeň	 a	 dále	 nebo	 spojení	
Norimberk	 ‐	 Plzeň	 přes	 Marktredwitz	 a	 Planou,	 příp.	
další),	 ovšem	vzhledem	k	rozsáhlosti	 investice	 na	obou	
stranách	hranice	jsou	tyto	záměry	pod	silným	vlivem	ak‐
tuálního	politického	dění	v	jednotlivých	zemích	a	je	otáz‐
kou	 budoucnosti,	 která	 politická	 strana	 bude	 natolik	
uvědomělá	 a	 orientována	 evropsky,	 aby	 došlo	 opět	
k	rozvoji	investic	do	mezinárodních	dopravních	sítí.	

 Stejně	jako	na	české	straně	i	na	německé	straně	přita‐
hují	 české	 návštěvníky	 sportovní	 utkání	 a	 akce.	 Tato	
skutečnost	 není	 platná	 pouze	 v	 rámci	 příhraničí	 ale	 ro‐
vněž	celospolkově,	neboť	Německo	může	nabídnout	sport	
nejen	 na	 národní	 ale	 i	 světové	 úrovni	 (fotbal,	 lyžování	 a	
další).	 Doporučuje	 se	 podporovat	 konání	 zajímavých	 at‐
raktivních	sportovních	utkání	rovněž	v	dotačním	území	a	
nemusí	se	nutně	jednat	o	světovou	úroveň,	ale	podpořena	
by	měla	být	právě	i	přátelská	utkání	Němců	a	Čechů,	spor‐
tovní	 tábory,	 turnaje,	 společné	 sportovní	 přípravky	
mládeže	a	další.		
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Der grenzüberschreitende Besucherverkehr Nordostbayern – Westböhmen 
Die	Europäische	Union	fördert	–	unter	dem	Leitbild	einer	Konvergenz	der	Lebensbedingungen	im	ge‐
meinsamen	Wirtschaftsraum	–	mit	verschiedenen	Programmen	die	Zusammenarbeit	zwischen	Nach‐
barländern.	Seit	dem	Beitritt	der	Tschechischen	Republik	zur	Europäischen	Union	im	Jahr	2004	wur‐
den	im	Rahmen	des	INTEREG‐IIIA‐Programms	zwischen	dem	Freistaat	Bayern	und	der	Tschechischen	
Republik	zahlreiche	Maßnahmen	gefördert.	In	der	Förderperiode	2007	–	2013	wurde	diese	Förderpo‐
litik	 im	 sogenannten	 Ziel	 3‐Projekt	 fortgeführt.	 Angestrebt	 wird	 damit	 „die	 Weiterentwicklung	 des	
bayerisch‐tschechischen	 Grenzraumes	 zu	 einem	 gemeinsamen,	 zukunftsfähigen	 Lebens‐,	 Natur‐	 und	
Wirtschaftsraum,	 die	 Stärkung	 der	Wettbewerbsfähigkeit	 des	 bayerisch‐tschechischen	 Grenzraumes	
sowie	die	nachhaltige	Verbesserung	der	Lebensbedingungen	der	Menschen“.	

Vor	diesem	Hintergrund	wurde	im	Jahr	2012	ein	Kooperationsprojekt	in	Auftrag	gegeben,	über	dessen	
wesentliche	Ergebnisse	in	der	vorliegenden	Broschüre	berichtet	wird.	Diese	Ausarbeitung	wendet	sich	
an	Unternehmen	und	 Institutionen	auf	beiden	Seiten	der	Grenze,	die	vom	privaten	Besucherverkehr	
profitieren	oder	die	an	dessen	Förderung	Interesse	haben	–	insbesondere	an	Einzelhandel,	Gastrono‐
mie	und	Dienstleistungsgewerbe,	an	Verbände,	Regionalmarketinginstitutionen	und	öffentliche	Stellen.	

Přeshraniční nákupní turistika Severovýchodní Bavorsko – Západní Čechy  
Evropská	unie	podporuje	–	se	zohledněním	konvergence	životních	podmínek	ve	společném	hospodář‐
ském	prostoru	–	nejrůznějšími	programy	spolupráce	sousedních	zemí.	Od	vstupu	České	republiky	do	
Evropské	unie	v	roce	2004	byla	v	rámci	programů	INTEREG‐IIIA	mezi	Svobodným	státem	Bavorsko	a	
Českou	 republikou	podpořena	 četná	 opatření.	 V	 dotační	 periodě	2007	 –	 2013	pokračovaly	 dotace	 v	
rámci	tzv.	Cíle	3.	Těžištěm	podpory	je	„rozvoj	česko‐bavorského	příhraničí	stejně	jako	udržitelné	zlep‐
šování	životních	podmínek	obyvatel	tohoto	regionu	a	jeho	udržitelnost.“		

Na	pozadí	výše	uvedeného	byl	v	roce	2012	realizován	projekt	kooperačních	partnerů,	o	jehož	výsled‐
cích	pojednává	předložená	brožura.	Tato	publikace	je	určena	pro	podniky	a	instituce	na	obou	stranách	
hranice,	které	jsou	závislé	nebo	mohou	profitovat	z	přeshraničního	návštěvního	ruchu	nebo	mají	zájem	
na	jeho	stimulaci	–	obzvláště	pak	maloobchody,	pohostinství	a	oblast	služeb,	spolky,	regionální	marke‐
tingové	instituce	a	veřejná	správa.		
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ty	v	Plzni	
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