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Tisková zpráva

Češi preferují dovolenou v Česku
Praha, 4.října 2017 - Pouze 3 z 10 Čechů letos vyrazili na dovolenou do zahraničí.
Odpočinek v Česku je totiž výrazně levnější. Přes 50 % českých rodičů zajistilo svým
dětem jednu z placených forem prázdninového hlídání. Vyplývá to z obsáhlého
průzkumu, který si nechala vypracovat společnost PROFI CREDIT od agentury Nielsen
Admosphere.
Z aktuálně zveřejněného průzkumu vyplývá, že 65 % Čechů letos bylo na letní dovolené. 74
% z nich ji pojalo především jako relaxační dovolenou, naopak 36 % ji trávilo aktivně a
věnovalo se na ní například turistice nebo cyklistice.
Ačkoli se katalogy cestovních kanceláří jen hemžily nabídkami pobytu v různých exotických
destinacích, 68 % Čechů letos trávilo dovolenou u nás. Mezi nejoblíbenější tuzemské
destinace patřil Jihočeský (20 %) a Jihomoravský kraj (14 %). Jihočeský a Královehradecký
kraj navštívili hlavně respondenti z Čech. Naopak Moravané nejčastěji vybírali kraj
Jihomoravský.
Poznávání krás naší země nebývá jedinou motivací, která vede Čechy k tomu, že tráví
dovolenou v Česku na úkor zahraničí. Tuzemská dovolená je řádově levnější. Ti z
respondentů průzkumu, kteří letos strávili dovolenou v zahraničí, uváděli průměrnou
vynaloženou částku na dovolenou 34 286 Kč. Průměrná odhadovaná částka za dovolenou v
ČR je přitom téměř o 20 000 Kč nižší.
Při výběru dovolené si Češi uvědomují své finanční limity a nenechají se za každou cenu
zlákat atraktivními nabídkami cestovních kanceláří na nákladné exotické dovolené, na které
by si museli půjčit. Míra zadlužení českých domácností v souvislosti s dovolenými je podle
aktuálního šetření zcela minimální, půjčku na dovolenou si letos vzalo pouhé 1 %
respondentů.
„Je vidět, že Češi jsou v tomto ohledu rozumní a berou si půjčky na nezbytné věci, jakými
jsou například oprava automobilu nebo domácího spotřebiče, které znenadání vypoví službu.
Dovolená by měla kopírovat náš životní standard. Je nesmysl vzít si úvěr na exotickou
dovolenou, a pak se kvůli pár dnům v ráji dostat do finančních problémů,“ varuje
marketingová ředitelka Dana Hakavcová z PROFI CREDIT.
Rodiče nezletilých dětí však musí v létě řešit i to, jak zajistit svým potomkům prázdninové
hlídání. 60 % respondentů k tomu využilo pomoci svých prarodičů, jiných příbuzných či
známých. Přibližně polovina rodičů však také uvedla, že svým dětem alespoň na část
prázdnin zajistila jednu z forem hlídání, za kterou je nutno platit. Šlo především o letní či
příměstské tábory (38 % respondentů), v menší míře pak sportovní kurzy a soustředění (9
%), jazykové kurzy (2 %) a placené hlídání (2 %).
Podle výsledků průzkumu činila průměrná částka za hlídání dětí o prázdninách 6 807 Kč. 95
% respondentů uvedlo, že tyto výdaje hradí zcela z vlastních peněz. Pouhé 1 % dotázaných
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si na placené hlídání dětí vezme půjčku a 4 % lidí využije jiný způsob úhrady, například
příspěvek ze strany zaměstnavatele.
„Z našich dat vyplývá, že pouze jeden Čech ze sta využívá na pořízení si letní dovolené
nebo výdaje spojené s prázdninovým hlídáním svých dětí půjčku. I tak se v absolutních
číslech jedná o desetitisíce lidí, kteří kvůli napjatému rozpočtu po půjčce sáhnou,“ uzavírá
Dana Hakavcová.
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