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Průzkum: Třetina Čechů si vybírá víc než zákonné čtyři týdny dovolené 

Víc než pět týdnů dovolené, které jsou samy o sobě pro mnohé nedosažitelným snem, si každoročně 

bere osm procent Čechů. Společně s těmi, kteří mají alespoň týden navíc k zákonem stanoveným 

čtyřem týdnům dovolené na zotavenou, to dělá celkem třetinu obyvatel. Vyplynulo to z průzkumu, 

který mezi tisícovkou respondentů uskutečnila cestovní kancelář ALEXANDRIA. 

„Pět týdnů volna ročně si podle našeho průzkumu může udělat zhruba čtvrtina dotázaných, stejně tak 

čtvrtina se musí spokojit se zákonnými čtyřmi týdny,“ uvádí marketingový ředitel CK ALEXANDRIA Petr 

Šatný.  

Čtyři procenta lidí si podle něj nestíhají vybrat ani to, nač mají zákonné právo, 35 procent odpovědělo 

‚beru si dovolenou podle úvahy a možností‘. 

Volno si bereme po částech 

Bez ohledu na celkovou délku dovolené si ji nadpoloviční většina Čechů (56,5 %) vybírá po několika 

menších částech. Nadvakrát ji dělí 35 procent dotázaných, jen 10 procent jich má ve zvyku vybírat si 

dovolenou najednou. 

Z těch, kteří si mohou (nebo kvůli celozávodní dovolené, školním či divadelním prázdninám třeba i 

musí) vybrat volno naráz, pak pouze jeden ze sta preferuje volno v zimě, ostatní dávají jednoznačně 

přednost letním termínům. 

„Odborníci sice doporučují odpočívat od práce nejméně dva týdny v jednom kuse, realitu ale odráží 

rostoucí trend prodeje desetidenních a týdenních zájezdů,“ komentuje to Petr Šatný. 

Domů, nebo za hranice? 

Pouze na zahraničních zájezdech tráví dovolenou 28 procent z nás. Necelá dvě procenta naopak cestují 

výhradně po České republice.  

Stejně tak pouze a bez výjimky na chatě nebo chalupě dovolenkaří pět z tisícovky oslovených, stejné 

množství tráví dovolenou jedině doma. Dohromady je to pouhé jedno procento. Různé možnosti 

trávení dovolené kombinuje 70 procent Čechů. 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat. Velmi rád pro Vás připravím 

také cestovatelské informace, které zajímají speciálně Vás a Vaše čtenáře. 

Petr Šatný, marketingový ředitel, e-mail: petr.satny@alexandria.cz, tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již patří mezi 
největší české cestovní kanceláře. Alexandria je největším českým touroperátorem na Bulharsko 
a její nabídka zájezdů do Řecka patří k nejširším na trhu. Kromě těchto zemí nabízí Alexandria 
zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, Španělska, na Kypr, Maltu, do Chorvatska a Itálie. 

Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních dovolených. Profesionální české animační týmy, které na trh 
přivedla jako první a které působí v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy nejen 
pro děti, ale i pro dospělé.  


