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Od druhé poloviny roku 2003
se CzechTourism systematicky věnuje
propagaci domácího cestovního ruchu.
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Úvodní slovo ředitele

Vážené dámy a pánové,
na úvod bych rád poděkoval krajům, městům, obcím, ale také
profesním organizacím a samotným podnikatelům za stále
hlubší a efektivnější spolupráci, díky které se daří zlepšovat
úroveň kvality služeb, zvyšovat pestrost nabídky cestovního
ruchu v České republice.
Během posledních let naše země upevňovala svou pozici
významné středoevropské turistické destinace. V roce 2009
se podařilo udržet krok s okolními státy i přes hospodářskou
recesi a z toho plynoucí poklesy v příjezdech turistů.
Důležitým krokem v lednu 2009 bylo zavedení nové
organizační struktury agentury CzechTourism. Účelem této
nové struktury je nejen odstranit určitou dvojkolejnost
v některých činnostech, ale také ještě více zefektivnit
a zkvalitnit poskytované služby pro partnery z řad odbo
odborné
é
veřejnosti, krajů, měst a obcí.
Pokusím se nyní krátce zhodnotit rok 2009 v cestovním
ovním ruchu,
jak si Česká republika stála. V příjezdovém cestovním
ním
m ruchu
došlo k poklesu o 8,5 %. V meziročním srovnání zůstaly
ůsttaly v první
pětce tradiční zdrojové země – Německo, Velká Británie,
ritánie, Itálie,
Polsko, Rusko. Největší poklesy – přes 20 % – zaznamenaly
nam
menaly
Velká Británie a Rusko, avšak první jmenovaná země
mě
ě si udržela
druhou příčku oproti Rusku, které se propadlo z loňského
oň
ňského
třetího místa na páté.
Z pohledu příjezdů do krajů se pořadí dlouhodobě
bě nemění,
nejnavštěvovanější byla opět Praha, kam přicestovalo
ovaalo
3,8 mil. turistů, na druhém místě kraj Karlovarský
(453 tis.) a na třetím Jihomoravský kraj (352 tis.).
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V domácím cestovním ruchu byl vývoj pozitivní, došlo k růstu
kratších cest téměř o 9 % (1–3 přenocování) a k 20% nárůstu
u delších cest (4 a více přenocování).
V návaznosti na celosvětovou nepříznivou situaci v cestovním
ruchu se agentura CzechTourism v roce 2009 zaměřila právě
na domácí cestovní ruch. Úspěšně proběhla nová soutěž Ceny
Kudy z nudy 2009, při které veřejnost a odborníci vybírali
nejatraktivnější turistické aktivity portálu www.kudyznudy.
cz. Podnikatelům, jejichž nabídka v soutěži uspěla, agentura
poskytla rozsáhlou propagaci. Soubor oceněných nabídek pak
vyšel také v knižní podobě. V září proniklo Kudy z nudy také
na Facebook a oslovilo tak další segment potenciálních turistů.
Kromě této aktivity byl spuštěn gastronomický projekt
„CzechSpecials aneb Ochutnejte Českou republiku!“, který
vznikl ve spolupráci agentury CzechTourism, AHR (Asociace
hotelů
ote ů a restaurací)
estau ac ) a AKC
C ((Asociace
soc ace kuchařů
uc a ů a cukrářů).
cu á ů).

Jeho cílem je zatraktivnit potenciální turistické destinace
představením a nabídnutím kulinářských specialit daného
regionu jak zahraničním, tak domácím turistům. Ti tak mají
možnost v daných restauracích a hotelových provozech
ochutnat, např. českou svíčkovou, vepřo-knedlo-zelo, místní
regionální speciality jako škubánky, nudle s mákem, koprovku
nebo bramborové placky.
CzechTourism také propagoval 23 vybraných nejzajímavějších
regionálních akcí pro rok 2009 za účelem zvýšit jejich
návštěvnost domácími turisty ze vzdálených regionů a také
turisty ze zahraničí.
Během roku CzechTourism opět zorganizoval filmový festival
TOURFILM a REGIONTOURFILM, TOURMAP, TOURPROPAG
a EUROREGIONPROPAG a také spolupracoval s Českými centry
na projektu České hvězdy.
Co se týče podpory příjezdového cestovního ruchu v období
krize, využila agentura CzechTourism reklamy přímo
na palubě letadel. Inzerce v palubních časopisech easyJet,
Sky Europe, JetAway, Wizzair seznámila cestující s turistickou
nabídkou Česka.
Mimo to byla v únoru spuštěna kampaň na palubách
letadel společností Aeromexico a LAN Airlines, kde se Česká
republika představila cestujícím nejen v rámci 30minutového
dokumentu, krátkých spotů, ale i v palubním časopise. Tato
propagace na americkém kontinentu trvala až do května
a shlédlo ji cca 7 mil. cestujících.
V květnu proběhla v rámci 5minutového reklamního spotu
propagace Česka na všech letech Delta Airlines, tuto kampaň
vidělo cca 3 mil. pasažérů.

Přesně tři měsíce trvala mediální kampaň na jednom
z největších on-line rezervačních portálů Expedia.com
a Hotels.com, která byla zaměřená na propagaci hlavního
města Prahy. Připravila ji agentura CzechTourism spolu
s Hlavním městem Praha. Tuto spolupráci podpořilo také
Letiště Praha a Asociace hotelů a restaurací s 36 hotely, které
se na této kampani finančně podílely. Cílem bannerové
kampaně bylo prezentovat Prahu jako ideální variantu pro
dovolenou či city break ve střední Evropě a zvýšit příjezdy
do metropole z okolních destinací.
Agentura CzechTourism připravila mnoho dalších kampaní
prostřednictvím svých 25 zahraničních zastoupení. Během
roku 2009 se účastnila 49 veletrhů, aktivně propagovala
Českou republiku na poli lázeňství prostřednictvím workshopů,
prezentací a roadshow v zahraničí. Byl finalizován koncept
nového kongresového oddělení Czech Convention Bureau,
jehož činnost byla zahájena v lednu 2010. Hlavním cílem je
jednotná propagace ČR, jakožto ideální kongresové a incentivní
destinace, jak na domácím, tak na zahraničním trhu.
Podle různých prognóz organizací cestovního ruchu, které se
zabývají analýzami v oblasti turismu, přijde v roce 2010 mírné
oživení, na úroveň roku 2008 se ale svět dostane až v roce
2011. Cílem agentury CzechTourism je v roce 2010 dosáhnout
mírného růstu ve srovnání s rokem 2009 a také úspěšně
spustit projekty spolufinancované z evropských fondů
na podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu.

Pavel Kosař
ředitel odboru Marketing a externí služby
pověřen řízením agentury CzechTourism
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Základní charakteristika

ZÁKLADNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

ŘÍZENÍ A STRUKTURA ORGANIZACE

CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní
propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými
podnikatelskými a regionálními subjekty, rozvíjí
střednědobou strategii pro marketing cestovního ruchu
na domácím a zahraničním trhu a napomáhá rozvoji turismu
v regionech.

V agentuře CzechTourism, jejímž zřizovatelem je MMR ČR,
nedošlo v roce 2009 k žádné změně v postavení.

V souladu se schváleným Statutem uskutečňuje
CzechTourism činnost formou:
propagační, reklamní a inzertní činnosti,
výstavnické činnosti, workshopy,
vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických
tiskovin,
překladatelské činnosti,
sběru, zpracování, analýzy, distribuce a prezentace
informací,
zprostředkovatelské činnosti v oblasti informatiky,
obchodní činnosti,
přednáškové a poradenské činnosti,
výroby obrázkových a zvukových nosičů.

··
··
··
··
··

V lednu 2009 proběhla v agentuře CzechTourism změna
organizační struktury. Účelem bylo nejen odstranit určitou
dvojkolejnost v některých činnostech, ale také zefektivnit
a zkvalitnit poskytované služby.
Původní organizační struktura agentury byla členěna
z hlediska teritoriálního zaměření. V rámci této struktury
docházelo k tomu, že byly některé aktivity zdvojovány, např.
workshopy, press a fam tripy a prezentace, což bylo dáno
základní dělbou činností na:
zahraniční propagaci,
tuzemskou propagaci.

··

Cílem nové struktury je maximálně zvýšit efektivitu u výše
uvedených činností a zjednodušit probíhající procesy
v CzechTourism tak, aby byly logičtější i pro partnery z řad
odborné veřejnosti, krajů, měst a obcí. Vznikla tudíž nová
segmentace činností:
organizačního charakteru (pod kterou spadá, např.
organizace press & fam tripů, účast na veletrzích,
ediční činnost),
kreativního charakteru (sem patří marketingové projekty,
podpora národních produktů a eventů, mediální
a analytická činnost).

·
·
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Kroměříž

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
PLATNÁ PRO ROK 2009

Ředitel
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Interní auditor *
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a interní služby
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Výzkum
a média

Oddělení finanční
+ administrace ZZ

Oddělení komunikace
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Oddělení hospodářské
správy
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* mimo systemizaci
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financovaných
z Evropských fondů *
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Desítky
atraktivních cílů

Česká republika nabízí přes 2 000 hradů a zámků, přes
300 naučných stezek, 41 jeskyní a propastí, 37 000
kilometrů cyklotras a více než 40 000 kilometrů
značených pěších tras. Více než 3 000 zajímavých tipů
na výlety vyberete na portálu Kudy z nudy.

Hrad Zvíkov

Výroční zpráva 2009
CzechTourism

7

Činnost v roce 2009

Odbor marketing a externí služby

Navíc byla zařazena přednáška Asociace cestovních
kanceláří České republiky týkající se „Vývoje a posunu
domácího cestovního ruchu“ a také přednáška k letošnímu
Mezinárodnímu roku astronomie.

ODDĚLENÍ KOMUNIKACE S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ,
ŘÍZENÍ ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ
V únoru 2009 proběhl tentokrát již pátý ročník seminářů
„Poznejte regiony České republiky“ určených v tomto roce
nově i zástupcům incomingových cestovních kanceláří,
novinářům, pedagogům a informačním centrům. Cílem těchto
seminářů je, již tradičně, představení českých turistických
regionů a jejich novinek před novou sezónou. Na přípravách
prezentací regionů se podílejí subjekty z řad koordinátorů
CzechTourism, krajských úřadů, destinačních managementů,
turistických informačních center, regionálních průvodců apod.
Celkový počet evidovaných přihlášek činil 159. Průměrný
počet účastníků na jeden seminář činil 112 osob. Celou sérii
tvořily tentokrát čtyři jednotlivé workshopy, přičemž každý
z nich byl vždy věnován třem, popř. čtyřem regionům.

Jednotné značení významných turistických
a kulturních cílů
Další z činností oddělení komunikace s odbornou veřejností
je spolupráce s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic
a dálnic na jednotném značení kulturních a turistických cílů
tzv. „hnědé cedule“ na dálnicích, rychlostních silnicích
a silnicích I. třídy.
V roce 2009 bylo přijato bezmála 500 žádostí o umístění
cedulí od krajských úřadů, měst a obcí, správců památek či
podnikatelů.
Výstupem z tohoto každoročního jednání je aktualizace
metodického pokynu „Označování kulturních a turistických
cílů na dálnicích a silnicích“, jehož aktuální znění je možné
stáhnout na www.czechtourism.cz/pro-odborniky.

Rozdělení jednotlivých regionů do seminářů
Datum

9.15–10.15

10.30–11.30

11.45–12.45

13.00–14.00

14.15–15.15

24. 2.

Vývoj a posun DCR

Okolí Prahy

Jižní Čechy

Severní Morava a Slezsko

Šumava

25. 2.

Plzeňsko

Vysočina

Jižní Morava

26. 2.

Český ráj

Rok astronomie

Střední Morava

Východní Morava

Český sever

27. 2.

Severozápadní Čechy

Krkonoše

Východní Čechy
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Činnost v roce 2009

Komunikace s krajskými úřady a koordinátory
Komunikace s regiony je rozdělena do dvou rovin. První
rovina představuje základní přímou komunikaci mezi Českou
centrálou cestovního ruchu – CzechTourism – a jednotlivými
turistickými regiony. Ve druhé rovině plní CzechTourism
roli zprostředkovatele komunikace mezi soukromými
subjekty, městy a obcemi a turistickými regiony. Obě roviny
komunikace zajišťuje oddělení komunikace s odbornou
veřejností.

V únoru 2009 proběhl tentokrát již
pátý ročník seminářů „Poznejte regiony
České republiky“ určených v tomto
roce nově i zástupcům incomingových
cestovních kanceláří, novinářům,
pedagogům a informačním centrům.
K základní komunikaci s regiony patří pravidelná setkání.
Na setkání s tzv. koordinátory (partner, který zastupuje region
či oblast) a zástupci odborů či oddělení cestovního ruchu
na krajských úřadech jsou diskutovány aktuální problémy
cestovního ruchu v regionech.
V roce 2009 se konala dvě tato setkání. Jedno v rámci Fóra
cestovního ruchu a předávání cen Kudy z nudy v červnu
v Praze a druhé jednání proběhlo na konci listopadu
v Olomouci.
„Regionální prezentace“ – press a fam tripy pro českou
odbornou veřejnost
Regionální prezentace jsou jedním z nástrojů, kterými Česká
centrála cestovního ruchu – CzechTourism podporuje rozvoj
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cestovního ruchu v turistických regionech a oblastech
České republiky a jejich cílem je představit regiony českým
incomingovým cestovním kancelářím a agenturám,
cestovním kancelářím se zaměřením na domácí cestovní ruch
a novinářům.
Tyto press a fam tripy se konají pravidelně od dubna
do června a od září do poloviny listopadu. Cesty jsou
zpravidla jednodenní, avšak při delší vzdálenosti od Prahy
trvají dva dny. Hlavní náplní je představení turistických
atraktivit regionu, kvalitních ubytovacích kapacit, novinek
a možností zajímavého doprovodného programu. V programu
převažují nabídky serverů CzechTourism www.kudyznudy.cz
a www.133premier.cz.
Přehled regionálních prezentací v roce 2009
Datum

Region/oblast

Navštívená místa/téma

7. dubna
(press trip)

Šumava

Dovolená na Šumavě

9. dubna

Severozápadní Čechy

Žatecko

22. a 23. dubna

Východní Morava

Zlínsko a Kroměřížsko

28. května
(smíšená)

Okolí Prahy

Polabí

4. června (smíšená)

Východní Čechy

Pardubicko

19. června

Jižní Čechy

Tábor a okolí

15. září (smíšená)

Český ráj

Za židovskými památkami

16. září

Střední Čechy

Kutná Hora a okolí

23. září (smíšená)

Jižní Čechy

Po stopách Švejka – Písecko

1. října

Západočeské lázně

Chebsko a Sokolovsko

5. října (smíšená)

Severozápadní Čechy

České středohoří

7. a 8. října

Severní Morava a Slezsko

Poodří

20. října (smíšená)

Šumava

Krajem pod Šumavou

27. října (smíšená)

Jižní Čechy

Za rybou do Blatné

1 Olomouc
2 Karlovy Vary

V roce 2009 se uskutečnilo celkem 14 regionálních prezentací,
z toho jeden specializovaný press trip pouze pro novináře, šest
fam tripů pro cestovní kanceláře a sedm prezentací smíšených
pro novináře i cestovní kanceláře. Regionálních prezentací se
v roce 2009 zúčastnilo 57 incomingových cestovních kanceláří
a agentur, 20 zástupců medií, dále pak byli přizváni zástupci
Asociace cestovních kanceláří České republiky, Informačního
centra Středočeského kraje a zástupce vyšších odborných
a vysokých škol.
Celkem se fam tripů a press tripů účastnilo 207 zástupců
cestovních kanceláří, agentur a 72 novinářů.
Zahraniční zastoupení
Agentura CzechTourism v roce 2009 provozovala celkem
26 zahraničních zastoupení (ZZ), z čehož 18 je jich v Evropě,
5 na celém americkém kontinentu a 3 v Asii.
V roce 2009 došlo ke změnám na německém území. V květnu
byla hlavní kancelář CzechTourism v Německu přemístěna
z Berlína do Frankfurtu, který je centrem obchodu, a sídlí zde
mnoho významných firem a národních turistických centrál.
ZZ Frankfurt se stará zvláště o styk s odbornou veřejností,
tedy se zástupci cestovních kanceláři, tour operátorů
a novinářů. ZZ Berlín je spíše informační centrum pro
německé turisty. Německo je pro Českou republiku
nadále nejdůležitější zdrojovou zemí. Během roku 2009
přijelo celkem 1 404 496 turistů, což je téměř 4x více než
britských turistů umístěných na druhém místě žebříčku.
Nejoblíbenějším místem je tradičně Praha následována
Karlovarským a Královéhradeckým krajem. Na konci roku
sice došlo k uzavření kanceláře v Mnichově, ale v roce 2010
je v plánu otevřít Český dům v Dűsseldorfu (kde kromě
CzechTourism budou sídlit i další české státní subjekty);
v Německu poté budou tři kanceláře agentury.

Významné akce v roce 2009
V říjnu 2009 odstartovala ve Velké Británii celoroční kampaň
na podporu svatební turistiky. Propaguje Českou republiku
jako atraktivní destinaci pro svatební a líbánkovou turistiku.
O přízeň britských zamilovaných párů se Česko ucházelo
a uchází v televizi, na internetu, ve svatebních magazínech
i na specializovaných veletrzích.
Reklamní kampaň v oblacích se rozhodlo realizovat
zahraniční zastoupení v Mexiku, s působností pro Latinskou
Ameriku, a zahraniční zastoupení v USA. Od února do května
mohli cestující na palubách aerolinek LAN a Aeromexico
zhlédnout třicetiminutový dokument a spot nebo se začíst
do článku v palubním časopise či informační brožury o ČR.
Cílem bylo oslovit španělsky a portugalsky mluvící veřejnost.
V říjnu 2009 byla zahraničním zastoupením v Moskvě
zorganizována roadshow po střední Asii, která zahrnovala
Uzbekistán – Taškent, Kazachstán – Almaty a Astana
a Ázerbájdžán – Baku. Kromě agentury CzechTourism se akce
zúčastnilo několik komerčních subjektů, a to zvláště z oblasti
lázeňských služeb. Střední Asie byla oproti Evropě a Americe
velmi málo zasažena recesí. Region bohatne a o Českou
republiku je zájem, což byly hlavní důvody pořádání
roadshow v této oblasti.
V USA byla v rámci projektu CEE (Central Europe Experience)
spuštěna dvoufázová kampaň (na jaře a na podzim)
na www.travelocity.com, kde byla propagována celá střední
Evropa formou speciálních balíčků. Poté následovala roadshow
ve čtyřech městech, během které byla střední Evropa
představena cestovním kancelářím. Kampaň byla úspěšně
vyhodnocena, jelikož došlo ke zvýšení rezervací v jednotlivých
destinacích. Konkrétně u České republiky se zvýšily rezervace
hotelových služeb v porovnání s rokem 2008 o téměř 41 %.
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Na podzim ZZ ve Skandinávii ve spolupráci s oddělením
lázeňství zorganizovalo Nordic Roadshow, a to v Kodani,
Oslu, Stockholmu a Helsinkách. Roadshow byla naplánována
společně s Maďarskem a Polskem. Akce se zúčastnily také
komerční subjekty, včetně národních leteckých dopravců,
které měly možnost se setkat s nákupčími.
V průběhu celého roku probíhala spolupráce s populární
japonskou zpěvačkou Hiromi Iwasaki, které byl v roce 2008
udělen čestný titul „Velvyslanec přátelství“. Známé osobnosti
jsou čím dál více zapojovány do propagačních akcí, a to díky
jejich velkému vlivu na veřejnost. Hiromi Iwasaki se během
roku účastní propagačních akcí organizovaných ZZ Tokio, jako
jsou prezentace či účast na veletrzích (např. JATA Tokio v září).
V loňském roce sice příjezdy japonských turistů poklesly
o necelých 7 %, ale i nadále si drží pozici na začátku druhé
desítky.
Na konci října byla na lucemburském webu
http://www.luxweb.com spuštěna turistická kampaň, jež
do konce listopadu měla za úkol představit Českou republiku
a její tradice během adventního období a dodat chuť
Lucemburčanům k návštěvě. Podzimní kampani předcházela
dubnová internetová kampaň, která Lucemburčanům
představila nabídku na hlavní školní prázdniny. Ač turistů
z Lucemburska nepřijíždí mnoho (v roce 2009 to bylo
5,5 tis. návštěvníků), v porovnání s předchozím rokem byl
však zaznamenán 47,5% nárůst. Hosté z této země jsou žádáni
zvláště díky jejich vysoké solventnosti.
Zahraničnímu zastoupení v Polsku se na začátku roku
rozšířila působnost o litevský trh. Rok 2009 nebyl na příjezdy
z pobaltských republik příznivý. Byl zaznamenám 30% pokles
(z Lotyšska dokonce 50%) v počtu turistů z této oblasti daný
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celosvětovou krizí, která se zde projevila velmi výrazně. Tím
spíše je třeba propagaci na trhu posílit.
Zahraniční zastoupení ve Vídni obdrželo oficiální poděkování
z rukou představitelů spolkové země Dolní Rakousko
za aktivní spolupráci a pomoc při propagaci zemské výstavy
„Rakousko. Česko. – Rozděleni. Odloučeni. Spojeni.“, která
se konala v Hornu, Raabsu a české Telči. Výstavu navštívilo
405 192 návštěvníků a tento počet výrazně předčil očekávání
organizátorů. Zahraniční zastoupení Vídeň v průběhu výstavy
od dubna do listopadu letošního roku uspořádalo několik
press a fam tripů do Telče, propagovalo Telč jako výraznou
památku UNESCO a celkový úspěch této akce se jistě i odrazil
ve skutečnosti, že v roce 2009 z Rakouska přijelo do ČR o 5,3 %
více turistů než v předešlém roce.

Aktivity jsou zaměřené buď
na propagaci celé České republiky,
určitých regionů, nebo jsou pojaty
tématicky, např. lázeňství, golf,
gastronomie, architektura apod.
Od 15. června do 15. září 2009 se v programu španělských
kabelových televizí Nos Vamos TV a Canal 25 vysílala
upoutávka na slosování o zájezd do České republiky pro dvě
osoby. Pro posílení přítomnosti České republiky ve vysílání
těchto televizních kanálů se po celou dobu této minikampaně
vysílal pořad, který štáb televize Canal 25 natočil v loňském
roce v České republice v rámci individuálního press tripu
zorganizovaného španělským zastoupením CzechTourism.

1 Rozhledna Bílá hora
2 Telč

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU bylo
zorganizováno mnoho doplňkových marketingových aktivit.
Byla podpořena silnější propagace na veletrzích a přibylo více
prezentačních akcí v zemích EU.
Po celý rok všechna zastoupení organizují prezentace
pro cestovní kanceláře, tiskové konference pro novináře,
účastní se veletrhů cestovního ruchu, připravují studijní
cesty do ČR a spolupracují s místními médii. Aktivity jsou
zaměřené buď na propagaci celé České republiky, určitých
regionů, nebo jsou pojaty tématicky, např. lázeňství, golf,
gastronomie, architektura apod. Některá ZZ vytvořila speciální
e-learningové programy pro cestovní kanceláře, vydávají
info bulletiny, organizují české dny nebo dny české kuchyně,
ve spolupráci s komerčními subjekty organizují soutěže
o pobyty v České republice. Jsou v každodenním kontaktu
s dalšími českými institucemi v zemi a podílejí se na přípravě
společných akcí. Propagace je vždy cílena na místní trh,
bere ohled na cestovatelské zvyklosti dané destinace,
marketingové aktivity se tedy v každé zemi liší.

ODDĚLENÍ VELETRHŮ
V roce 2009 organizoval CzechTourism prostřednictvím
oddělení veletrhů oficiální účast České republiky na 54
veletrzích cestovního ruchu v Evropě a ve světě. Veletrhy byly
vybrány dle marketingové strategie agentury v destinacích,
které se většinově podílí na příjezdovém cestovním ruchu
do ČR, a dále v zemích, které mají v tomto ohledu růstový
potenciál.

Pro rok 2009 se ČR prostřednictvím CzechTourism
prezentovala na veletrzích organizovaných z Prahy zcela
novou expozicí. Návrh Ing. arch. Miro Dopity byl vybrán
na základě splnění veškerých požadavků výběrového řízení,
a obstál tak v nemalé konkurenci.
Expozice 2009
Vítězný návrh, který byl vybrán pro prezentaci na veletrzích
v roce 2009 a 2010, se vyznačuje neotřelým použitím
stavebních a technických prvků. Kombinace bílé a imitace
nerezu s tvrdými plasty dodává této futuristicky vyhlížející
konstrukci na jedinečnosti. Použití kruhových forexů
a backlightů s fotografiemi nejatraktivnějších turistických
cílů ČR v kombinaci s použitím obrazovek, na kterých
vystavovatelé promítali své videoprezentace, korespondovalo
s mottem prezentace ČR „Stunningly different“.
Změnou, oproti expozicím používaným v minulých
letech, bylo použití velkého množství interaktivních
a multimediálních technologií, které tuto expozici odlišily
od expozic ostatních zemí.
CzechTourism podpořil expozice na všech veletrzích
množstvím zajímavých doprovodných akcí. Osvědčeným
lákadlem byla restaurace s nabídkou typických českých jídel
a piva, hudební produkce a představení klasických českých
řemesel. Hudbu obstaraly vyhlášené soubory cimbálové
muziky a na vytypovaných veletrzích se mohli návštěvníci
zaposlouchat do legendárních „Hašlerovek“. Z řemesel byly
neoblíbenější ukázky rytí do skla, zdobení pardubických
perníčků a již tradičně návštěvníci nejvíce ocenili možnost
navléknout si na místě vlastní ozdobu z typické české
bižuterie. Pro odborné návštěvníky a novináře byly pořádány
prezentace, workshopy a ve spolupráci s ZZ moderované akce
na stánku.
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Veletrhy 2009
V roce 2009 bylo rozhodnuto neposkytovat vystavovatelům
podporu na vystavovatelský sektor. Komerčním subjektům
však bylo nabídnuto sdílení tohoto sektoru s jiným subjektem.
Z důvodu nulové podpory vystavovatelů a krize v oboru
v roce 2009 registruje CzechTourism mírný úbytek počtu
vystavovatelů prakticky na všech veletrzích.
V roce 2009 ubyly veletrhy Vakanz Lucemburk, Fespo Curych,
Tourest Tallin, Vivattur Vilnius, Silesiatour Katovice, WTF
Šanghaj, Motivation Show Chicago a CITM Šanghaj. Přibyly
však akce ReiseMarkt Dresden, Reisen/Camping Essen, COTTM
Peking, INWETEX Petrohrad, TTG Rimini a CITM Kunming.
Stabilně vysokou účast i úroveň si udržely veletrhy Vakantie
Utrecht, ITB Berlín, MITT Moskva, WTM Londýn a TC Lipsko.

Návštěvnost portálu giganticky vzrostla po systematické
mediální kampani a po vyhlášení celostátní soutěže o nejlepší
aktivity domácího turistického potenciálu v letech 2008/9.
V polovině roku spustilo oddělení marketingových projektů
společně s profesními organizacemi – AHR a AKC nový
projekt zaměřený na propagaci české regionální kuchyně
CzechSpecials aneb ochutnejte Českou republiku. Součástí
projektu je budování značky, certifikace registrovaných
restauračních zařízení, znovuobjevování tradiční české
kuchyně.
Na přelomu roku 2009/10 po úspěšném incomingovém
workshopu s tématem Zlaté české ručičky začíná do popředí
vystupovat další marketingové téma propagace ČR, jako
ideální turistické destinace doma i v zahraničí, akcentující
tradiční výrobky a řemesla.

ODDĚLENÍ MARKETINGOVÝCH PROJEKTŮ
Rok 2009 byl pro nově vzniklé oddělení rokem posilování
značky Česká republika v souvislosti s vlastní organizací
a nebo partnerstvím na řadě marketingových aktivit
doma i v zahraničí. Do struktury oddělení byla strategicky
soustředěna koordinace veškerých marketingových projektů
agentury a budování nových národních produktů, které se
stanou v budoucnu samostatnými nositeli marketingového
sdělení na stejné úrovni jako lázeňství, golfová turistika
a kongresový turismus.
Budování značky a národních produktů
Součástí oddělení byla v roce 2009 redakce portálu Kudy
z nudy.cz. Marketingovou podporou pilotního portálu
agentury došlo k posílení značky Kudy z nudy jako symbolu
rozvoje domácího cestovního ruchu České republiky.
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Oddělení marketingových projektů zrealizovalo ve dnech
17. a 18. června 2009 Celostátní fórum cestovního ruchu,
na kterém byly za značné pozornosti odborné i laické
veřejnosti představeny jednotlivé oblasti činnosti České
centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism, novinky
a trendy v oblasti cestovního ruchu a směr ubírání se
propagace turismu této státní organizace.
Cesty odborné veřejnosti do ČR
V loňském roce se ve spolupráci s týmem Press a Fam
trips koordinátorů podařily zrealizovat dvě mezinárodní
workshopové akce „Looking for Charm and Atmosphere?“,
„Enjoy the Czech Republic 2009“, akcentující 20 let pádu
železné opony ve střední Evropě a téma rozvoje českého
řemesla a tradičních výrobků.

Hradec nad Moravicí

Enjoy the Czech Republic
Touroperátoři

Novináři

Jaro (23.–28. 4.)

62

51

Podzim (17.–22. 9)

64

40

126

91

Celkem

Kromě projektu Enjoy the Czech Republic bylo zorganizováno
celkem 260 studijních cest pro 866 osob. Pro celkem 14 televizních štábů byl zajištěn servis pro natáčení. V roce 2009
natáčely v České republice štáby z deseti zemí, nejvýznamnější
byly CNBC z Velké Británie, Rai z Itálie a France 5.
Společenské akce
Oddělení participovalo na vlastních projektech podporujících
rozvoj domácího cestovního ruchu a incomingu: nejstarší
filmový festival s turistickou tématikou na světě – Tourfilm
2009, TourregionFilm 2009, festival turistických průvodců
a map – TOURMAP 2009, festival propagačních materiálů
TOUPROPAG a EUROREGIONPROPAG 2009.
Agentura partnersky podpořila řadu význačných
mezinárodních sportovních aktivit, například Jizerskou 50
a závody SKI Tour, FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování
Liberec 2009, Barum Czech Rally Zlín 09, ME Masters v silniční
cyklistice, MS ve veslování Račice 2009 nebo 10. mistrovství
světa v maxibasketbale.
V rámci českého předsednictví EU organizovalo oddělení
společně s Českými centry putovní výstavu České hvězdy
zaměřenou na prezentaci klasických českých značek
v souvislosti s turistickým potenciálem ČR a podporou
příjezdové turistiky.

Oddělení podpořilo uzavřením smluv o spolupráci řadu
nadregionálních kulturních a společenských aktivit v krajích
České republiky, akcentujících rozvoj cestovního ruchu
a uzavřelo zvláštní partnerské smlouvy s městy Písek, Český
Krumlov a Plzeň. Tyto dokumenty stvrzují kvalitní spolupráci
při propagaci těchto subjektů a otevírají možnosti k širší
spolupráci na dalších projektech.
Spolupráce s veřejnoprávními médii
V roce 2009 pokračovalo partnerství agentury s portálem
a s tvůrci pořadu České televize www.toulavakamera.cz.
Partnerství přerostlo v pravidelnou dramaturgickou
spolupráci s Českou televizí a realizaci řady společných
projektů v rámci festivalu Tourfilm a TOURPROPAG.
Dalším smluvně stvrzeným partnerstvím na propagaci
domácího cestovního ruchu je smlouva s Českým rozhlasem 2
Praha a společná dramaturgická práce na pořadech
Kulinárium, Výlety s Českým rozhlasem, Vaříme s rozhlasem,
Habaděj a další. Česká televize a Český rozhlas jsou partnery
řady marketingových projektů agentury CzechTourism.
Produkce TV a reklamních spotů
Česká republika – to letí!
Natočení čtyřminutového pilotního snímku a čtyřech
třicetivteřinových spotů pro jarní kampaň CzechTourism
v roce 2010
Pole/zimní motiv
Natočení minutového imageového filmu
Pole na podporu DCR – zima 2009/10
Nasazeno do vysílání ČT – přelom roku 2009/10
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Vítězné projekty Kudy z nudy.cz
Natočení 32 minutových dokumentů –
vítězů soutěže Kudy z nudy.cz (nasazeno do vysílání ČT –
červenec a srpen 2009)
Pole/letní motiv; a Paleta/Praha a ČR pro mladé
Připraveno k vysílání v průběhu roku 2010 (podpora
incomingu a DCR)

ODDĚLENÍ NÁRODNÍCH PRODUKTŮ
Tým lázeňství
Tým lázeňství CzechTourism se v roce 2009 již 5. rokem
věnoval propagaci českého medicínského lázeňství, a to jak
na domácí půdě, tak v zahraničí.
Na podporu domácího cestovního ruchu, který se v době krize
projevil jako stabilní (nárůst v ČR v lázeňských ubytovacích
zařízeních v roce 2009 cca o 1 %), připravil tým lázeňství nejen
již tradiční a osvědčené prezentace v obchodních centrech,
kde agentura oslovuje přímou klientelu (Praha, Brno, Plzeň),
ale své aktivity směřoval i do mediální kampaně na podporu
příjezdů do českých lázní, a to prostřednictvím internetu
a tisku. Na tuto menší kampaň navázala od počátku roku 2010
větší kampaň, která medializovala web www.ceskelazenstvi.cz,
což jsou nové stránky agentury CzechTourism zaměřené
na lázeňství.
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V zahraničí se CzechTourism soustředí na již tradiční zdrojové
trhy, jejichž podpora je dle statistik z loňského roku stále
velmi nutná, ale i na trhy nové – uspořádány byly workshopy
v ruském Kaliningradu a ukrajinské Oděse. V arabských
zemích agentura propagovala české lázně v Kuvajtu a poprvé
též v Saúdské Arábii (Jeddah, Rijád). Dále byly české lázně
představeny v Číně (Peking, Šanghaj) a Japonsku (Tokio).
Samostatná „snídaňová“ prezentace pod Eiffelovou věží se
uskutečnila i ve Francii. Přímí klienti byli seznámeni s českými
lázněmi v polském Krakově, slovenské Bratislavě a v německé
Géře, a to opět prostřednictvím prezentací v obchodních
centrech.
České lázně v Německu prezentoval CzechTourism také
rozsáhlejší inzercí. Vkládaná šestnáctistránková imageová
brožurka „Malý průvodce českými lázněmi“ vyšla ve všech
32 000 říjnových výtiscích prestižního německého časopisu
FVW, který se dostává do rukou odborníkům v cestovním
ruchu v celém Německu. Povědomí o českém lázeňství bylo
podpořeno i rozsáhlejší inzercí v italském tisku.
Čistě lázeňskou expozici uspořádal CzechTourism
na významném regionálním veletrhu cestovního ruchu
Reisen&Caravan v Erfurtu. Poprvé se tato expozice objevila
i na veletrhu mimo oblast cestovního ruchu, a to na naftařském
veletrhu Caspien Oil & Gas v ázerbájdžánském Baku.
Do českých lázní na pozvání agentury CzechTourism přijeli
touroperátoři a zástupci cestovních agentur z Ruska,
Ukrajiny, Norska, Dánska, Francie, Pobaltí a Egypta, dále pak
novináři z Ukrajiny, Pobaltí, Norska a Švédska.

Mariánské Lázně
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Skupina německých lékařů navštívila západočeské lázně
a v rámci semináře s českými kolegy načerpala informace
o léčebných účincích zdejších lázní.
Agentura CzechTourism je realizátorem projektu Karlovarský
týden, jehož čtvrtý ročník proběhl v říjnu 2009 v Karlových
Varech. Dominantním tématem „Karlovarského týdne“
je české lázeňství a cestovní ruch, jeho současný stav
a perspektivy v celoevropském kontextu. Spojení již
tradičního festivalu Tourfilm s Lázeňským festivalem
a Konferencí Sdružení lázeňských míst opět přilákalo
do známého lázeňského místa řadu odborníků.
V rámci ediční činnosti proběhla reedice Katalogu lázní
a wellness v anglickém a ruském jazyce. Tým lázeňství rovněž
spolupracoval s oddělením edice a distribuce na tvorbě
imagového materiálu Lázně.

Tým golfu
V loňském roce se CzechTourism účastnil celkem
8 zahraničních veletrhů v Německu, Švýcarsku, Finsku, Francii,
Velké Británii, Holandsku a Dánsku a také propagoval Českou
republiku v rámci veletrhu pro odbornou veřejnost IGTM
v Malaze a na tuzemských akcích v Brně (GOLF) a v Praze (Golf
World Prague a Golf Show).
Informační stánek CzechTourism propagoval Českou
republiku také na PGA turnajích v Německu (BMW Open)
a v tuzemsku (Moravia Silesia Open), kde se distribuoval Golf
Guide a informace o českých hřištích.
V roce 2009 proběhly tři press tripy pro zahraniční novináře
– Golf and Beer (Praha a okolí), Golf and Spa (Západní
Čechy) a Golf and Touch of Magic (hřiště od Prahy na jih ČR)
a ve spolupráci s Czech Golf Travel Association jeden fam trip
pro zahraniční touroperátory.

Shrnutí akcí týmu lázeňství za rok 2009

Počet zemí
19 workshopů, prezentací,
veletrhů, z toho:

Počet
Počet českých zahraničních
účastníků
účastníků

13

136

11 workshopů, prezentací

9

55

609

2 veletrhy

2

10

45 000 –
návštěvnost

6 prezentací v obchodních
centrech

4

71

3 500

10 tripů, z toho:

11

61

3 hromadné press tripy

6

12

5 hromadných fam tripů

8

31

1 individuální fam trip

1

2

1 info trip pro lékaře

1

16

18
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V uplynulém roce se podařilo vytvořit nový golfový spot
z turnaje PGA Senior Tour na Casa Serena Open 2009
a za podpory CzechTourism byl vydán golfový kalendář
na rok 2010.
Tým kongresové a incentivní turistiky
Rozvoj České republiky v oblasti kongresové a incentivní
turistiky je nepochybný. Rozvíjejí se služby v této oblasti
stejně tak, jako se zvyšují ubytovací a kongresové kapacity.
Jedna ze zkoušek, kterou Praha každým rokem podstupuje
ve formě pořádání velkých kongresových akcí, se uskutečnila
také v roce 2009 – Route Development Forum – podpora
letového průmyslu, který Praha hostila v září. Další podobnou
akcí je FERMA – Risk Management Forum, pořádaná v říjnu.
Praha nabízí kongresovým návštěvníkům ověřenou kvalitu,
dostatek ubytovacích a kongresových kapacit a další
doprovodné služby.

1 Golf na Karlštejně
2 Hrad Buchlov
3 Hrad Kost

Je evidentní, že kongresové prostory a hotely v ČR dosahují
vysoké úrovně služeb, nabízí kvalitní restaurace a pestrou
škálu doprovodných programů. Proto se v roce 2009 oddělení
kongresové a incentivní turistiky zaměřilo na založení nového
samostatného oddělení Czech Convention Bureau, které
začne pracovat od ledna 2010.
Nové oddělení Czech Convention Bureau bude mít
hlavní cíl jednotně propagovat Českou republiku jako
kongresovou a incentivní destinaci doma i v zahraničí,
což zajistí navýšení počtu akcí v jednotlivých regionech
ČR. Hlavní myšlenkou je zastřešovat jednotlivé regionální
kongresové kanceláře a napomoci tak k dokonalému
využití veškerého kongresového potenciálu, který Česká
republika nabízí. Záměrem oddělení je efektivně koordinovat
veškeré marketingové a obchodní aktivity vůči zahraničním
partnerům a potenciálním klientům se zájmem o Českou
republiku v oblasti MICE.
Všechny tyto možnosti však vyžadují značnou marketingovou
podporu, která ze strany zahraničních klientů zajistí zájem
o ČR jako destinaci. Právě tato podpora a získávání akcí
pro ČR je jednou ze základních činností KIT CzechTourism,
kterému jsou při samotné realizaci marketingových aktivit
významným partnerem soukromé subjekty z oblasti
kongresového a incentivního turismu. Pro zlepšování pozice
Prahy mezi ostatními světovými kongresovými destinacemi
KIT CzechTourism využívá především zahraničních
tematických prezentací ve formě MICE workshopů či veletrhů.
Ty umožňují oslovit zahraniční „hosted buyers“ a představit
jim Prahu a Českou republiku jako ideální místo pro konání
kongresů, konferencí, seminářů a incentivních programů.
Tematické prezentace jsou primárně zaměřeny do klíčových
zahraničních destinací, které se přizpůsobují dle statistických
přehledů návštěvnosti ČR. Prezentace rozvíjejí pozitivní image

Prahy a České republiky, což je předpokladem pro úspěšný
rozvoj kongresové turistiky. Prezentačním materiálem je
tzv. „Bid book“, jednotný materiál se souhrnnou nabídkou
kongresových prostor a služeb v Praze a České republice.
Tento materiál je k dispozici také všem subjektům, které mají
zájem profesionálně prezentovat své kongresové prostory,
ubytovací kapacity, doprovodné služby apod.
Jedním z konkrétních projektů, který podporuje získávání
velkých kongresových akcí pro Prahu a Českou republiku, je
společný projekt agentury CzechTourism a Prague Convention
Bureau „Biding for Prague, biding to win“. Projekt v první fázi
analyzuje potenciální akce především z mezinárodní databáze
ICCA (International Congress and Convention Association),
následně se připraví nabídka, která je prezentována vedení
mezinárodní asociace a ČR tak vstupuje do tendru s ostatními
metropolemi, které se o konkrétní akci ucházejí.
KIT CzechTourism bude i nadále v kooperaci s klíčovými
subjekty na trhu kongresové a incentivní turistiky usilovat
o rozvoj marketingových aktivit, které zajistí České republice
silnou pozici mezi konkurenčními světovými kongresovými
destinacemi.
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Konkrétní poptávky a kampaně kandidatur, se kterými bude
oddělení KIT ve spolupráci s PCB nadále pracovat, jsou:
Kongres SIETAR Europe – jedná se o kongres pro 840 osob,
který je naplánován na rok 2011. Po prezentaci destinace
a jejích možnostech se rozhoduje mezi Karlovými Vary
a Prahou. Kontaktní osobou je pan Patrick Schmidt ze
společnosti Cross-Cultural Consulting. Poptávka předána
Prague Convention Bureau a Carlsbad Convention Bureau.

Akce MICE 2009
Workshopy MICE – zahraniční akce
MICE Workshop Paříž – 22. 1. 2009
MICE Workshop Londýn – 25. 2. 2009
MICE Workshop Paříž – 15. 12. 2009
MICE Roadshow Peking – Šanghaj – Tokyo
MICE Workshop Milán
MICE Workshop Londýn
MICE Roadshow USA a Kanada – Toronto/New York
MICE Workshop Brusel

Veletrhy MICE – zahraniční akce
Londýn

CONFEX

www.international-confex.com

Melbourne

AIME

www.aime.com.au

Paříž

BEDOUK

www.salon.bedouk.com

Paříž

MEEDEX

www.meedex-paris.fr

Brusel

EMIF

www.aboutemif.com

Frankfurt

IMEX

www.imex-frankfurt.com

Abu Dhabi

GIBTM

www.gibtm.travel

Londýn

MPI

www.mpiweb.org

Londýn

Oysters
Networking Event

www.oysters.co.uk

Toronto

Incentive Works

www.meetingscanada.com

Florencie

ICCA

www.iccaworld.com

Barcelona

EIBTM

www.eibtm.com

První ročník veletrhu MEEDEX PARIS 2009
První ročník mezinárodního veletrhu MEEDEX byl zaměřený
na kongresovou a incentivní turistiku a určený jak pro
francouzský, tak mezinárodní trh.
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YEP (Your Events Production) – společnost připravující
závody v kanoingu a kaňoningu a s ním spojený event pro
profesionály z tohoto sportovního odvětví. Jedná se o akci pro
2000 lidí.
Strategie & Inventive – společnost sdružující vlastníky zámků
ve Francii. Zájem o 4* a 5* hotely v Praze, respektive o malé
butikové hotely, které jsou situovány v renovovaných
historických domech (jako např. hotel Metamorphis
v Praze). Jedná se o akci pro 50 lidí, kteří mají zájem setkat
se s předními českými restaurátory, architekty, kteří by pro
ně uspořádali přednášky. Prezident společnosti, pan Hervé
Gérolami, byl kontaktován KIT a poptávka byla předána PCB.
Akce je naplánována na jaro roku 2010.
IMEX 2009
Ve dnech 26.–28. 5. 2009 se oddělení KIT CzechTourism
představilo na 7. ročníku veletrhu IMEX Frankfurt
2009 na výstavišti Mense Frankfurt. Veletrh byl zaměřen
na kongresový a incentivní cestovní ruch. Mezi vystavovatele
patřily jak lokální společnosti, tak mezinárodní hotelové
řetězce, DMC´s, PCO´s a regiony. Ze strany Hosted Buyers
navštívilo stánek CzechTourism několik desítek zájemců
z evropských zemí, Kanady a USA. Jednalo se převážně
o outgoingové firmy, které se zabývají přípravou cest

1 Zámek Červená Lhota
2 Frýdlant v Čechách

s incentivním programem, dále o zástupce mezinárodních
asociací, které v budoucnu připravují konání kongresů v ČR
a novináře. O Českou republiku byl velký zájem.
Roadshow Kanada a USA
V termínu 25.–26. 9. 2009 umožnilo oddělení KIT
CzechTourism účast jak na předním kanadském veletrhu
IncentiveWorks – Canada‘s Meeting‘s & Event Show
2009, tak na pracovním workshopu dne 27. 8. 2009, těm
českým firmám, které mají zájem seznámit se a proniknout
na kanadský trh, včetně možnosti nabídnout své služby
kanadským partnerům.
Veletrh IncentiveWorks, Canada‘s Meetings & Events Show je
určený pro odbornou veřejnost. Je specializovaný na oblast
kongresového a incentivní cestovního ruchu. Je velkým
přínosem pro zviditelnění kongresového a incentivního
potenciálu České republiky, potažmo Prahy a jednotlivých
regionů.
V návaznosti na veletrh se konal workshop pod názvem Czech
Republic – A Stunningly Different Destination – v překrásné
lokalitě Toronta v The Estates of Sunnybrook. Byl uspořádán pro
profesionály na poli cestovního ruchu, korporátní společnosti,
DMC‘s, zástupce státní správy, novináře a televizní štáb.
Oddělení KIT CzechTourism nezapomnělo ani na americký
trh. Dne 1. 9. 2009 uspořádalo workshop pod názvem
Czech Republic – Stunningly Different – v prostorách krásné
secesní, nově zrekonstruované budovy, v Českém národním
domě na Manhattanu v New Yorku, USA. Večera se zúčastnilo
49 zástupců z řad odborné veřejnosti, devět zástupců českých
firem, dále organizátoři večera CzechTourism a Burewall
International LLC.

FAM/PRESS TRIPY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MICE FAM trip ve dnech 3.–9. 10. 2009
MICE workshop„Czech Republic – Stanningly Different“ dne 8. 10. 2009

Oddělení KIT CzechTourism ve spolupráci se zahraničními
zastoupeními uspořádalo MICE FAM trip pro 17 klientů z oblasti
cestovního ruchu z Německa, Itálie, Francie, Velké Británie,
Nizozemí, Španělska a Portugalska v termínu od 3. do 9. října
2009.
Vybrané touroperátory a novináře pozvala agentura do
České republiky. CzechTourism je přesvědčen, že toto
a podobná setkání významně přispívají k rozvoji mezinárodního
kongresového a incentivního ruchu v České republice.
Pro pozvané zástupce uspořádala agentura dne 8. 10. 2009
workshop v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně.
Zahraničním zástupcům představilo svojí činnost 22 českých
zástupců hotelů, PCO, PCB a DMC. Vyvrcholením dne a také
pobytu zahraničních klientů v Praze byla slavnostní Gala večeře
následovaná dalšími jednáními zahraničních klientů
s českými zástupci společností působícími na poli cestovního
ruchu tentokrát již ve volnějším duchu.
Incentivní Katalog
Nový koncept, „Incentiva v České republice – kompletní
průvodce pro organizátory malých skupin nebo zájemce
o incentivní programy v ČR“, byl představen na počátku
roku 2008. Cílem bylo vytvořit katalog, který nebude pouze
seznamem firem a jejich reklamou, ale především materiálem,
který klientům představí možnosti těchto firem a upozorní
na incentivní příležitosti v každém z českých regionů. Zmíněný
způsob prezentace destinace – vzdělávání klientů v oblasti
incentivní nabídky, je neocenitelnou devizou, která v další fázi
pomáhá vzbudit zájem klientů o destinaci jako takovou.
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Kampaně Kandidatur
V důsledku rozvoje se KIT CzechTourism aktivně zaměřuje
mimo jiné i na získávání nových kongresových akcí pro ČR.
KIT CzechTourism bude po získání akce spolupracovat se
subjekty, a to v první fázi s kategorií organizátorů kongresů,
dále s poskytovateli příslušných služeb – kategorií hotelů,
poskytovatelů AV techniky, cateringovými firmami a dalšími.
Připravovaný projekt v první fázi analyzuje pro destinaci
vhodné potenciální akce především z mezinárodní databáze
ICCA (International Congress and Convention Association).
Dále se projekt rozšiřuje na budování podpory zástupců
místních oborových asociací, kteří mohou získání konkrétní
akce pro ČR odborně podpořit.
V roce 2009 CzechTourism KIT podpořil a spolupracoval
na následujících Kampaních Kandidatur:
IMC – International Microscopy congress, 3000 pax, 2014
WFNS – World Federation of Neurosurgical Societies, 6500
pax, 2017
IUPESM – World Congress on Medical Physics and
Biomedical Engineering, 4000 pax, 2015
EFORT – European Federation of Orthopeadic Societies,
3000 pax, 2012–2015
UFFC – IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency
Control Society Conference, 1600 pax, 2014
ECI – European congress of Immunology, 2500 pax – 2015
FERMA – Risk Management Forum, 1500 pax, 2009
IIHF – International Ice Hockey Federation, World Ice
Hockey Championship v ČR 2015
WFD – World Congress of the World Federation of the Deaf,
4000 pax, 2015

··
·
·
·
··
·
·
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IAIN – Congress of the International Association of
Institutes of Navigation, 500 pax, 2012
ICSE – International Conference of Software Engineering,
1000 pax – 2011–2012
EAS – Atlantic Economic Symposium, 500 pax – 2010
SGA – Meeting of the Society for Geology Applied to
Mineral Deposits, 500 pax – 2013
ICSV – International Congress on Sound and Vibration,
1000 pax – 2011–2012
ROUTES – The Route Development Forum, 600 pax, 2009
ESPE – European Society for Paediatric Endocrinology,
500 pax, 2010
JIAC – Joint International Agricultural Conference, 500 pax,
2011
RENAL – Annual European Renal Association Congress,
500 pax, 2010
16th International Coeliac Disease Symposium (ICDS)
in 2015 in Prague
European Congress of Immunology in the year 2015
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the
Life Sciences in 2013/2014 in Prague
11th REHVA World Congress in 2013 in Prague
19th Annual International Conference on Intelligent
Systems for Molecular Biology (ISMB) 2011
9th European Conference on Computational Biology
(ECCB) – in 2011 in Prague

Český Krumlov

Výroční zpráva 2009
CzechTourism

23

Činnost v roce 2009

Oddělení KIT agentury CzechTourism
bylo oceněno britským časopisem
Časopis Business Destinations označil agenturu CzechTourism
a její oddělení KIT za nejlepší v oblasti business turistiky
ve střední Evropě.
Britský dvouměsíčník pro odbornou veřejnost vyhlásil v čísle
červenec/srpen výsledky prvního ročníku ceny „Business
Destinations Travel Awards“. Odborná porota vybírala vždy ze
tří institucí, nominovaných do kategorií, které jsou pro čtenáře
časopisu důležité. Kromě kategorii „Best in Business Tourism –
Central Europe“, ve které zvítězila agentura CzechTourism a její
oddělení KIT, se rozhodovalo o nejlepších business hotelech,
leteckých společnostech či MICE destinacích v regionech
Evropy. V kategorii „Best Small Business Hotel – Central
Europe“ zvítězil pražský hotel President.
Convention and Incentive Catalogue
V roce 2008 proběhla aktualizace katalogu KIT. Vytvořeny
byly další jazykové verze pro zahraniční PCO a DMC. Nový
aktualizovaný katalog KIT je možné obdržet v angličtině,
němčině, francouzštině, ruštině a češtině.

Odbor výzkum a média
ODDĚLENÍ VÝZKUMU TRHŮ A TRENDŮ
V roce 2009 se oddělení výzkumu trhů a trendů soustředilo
na sledování a monitorování situace v oblasti mezinárodního
cestovního ruchu.
Oddělení výzkumu trhů a trendů se v roce 2009 zaměřilo
především na tyto oblasti své činnosti:
1. Zpracování aktuálních dat
a) Statistiky Českého statistického úřadu
počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích
zařízeních (zpracováváno čtvrtletně),
domácí a výjezdový cestovní ruch,
hromadná ubytovací zařízení (počet).

·
··
·

b) Statistiky České národní banky
platební bilance cestovního ruchu České republiky –
devizové příjmy a výdaje (zpracováváno čtvrtletně).
2. Zpracování reportů o mezinárodním cestovním ruchu
a) Country reporty
aktivní zpracování dokumentů – ekonomické analýzy trhu,
statistiky příjezdů do ČR, výsledky marketingových šetření.

·

b) Sledování trendů v cestovním ruchu a marketingu
podklady z mezinárodních organizací – ETC, UNWTO apod.,
ostatní zdroje.

··
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3. Mezinárodní spolupráce
a) Propagace cestovního ruchu České republiky
v rámci zemí Visegrádské 4 – příprava a účast
na společných akcích např. veletrhy cestovního ruchu,
workshopy.
b) European Destination of Excellence (EDEN) – realizace
prvního ročníku, kterého se České republika zúčastnila.
c) European Travel Commission (ETC) – mezinárodní
spolupráce v rámci propagace evropského příjezdového
cestovního ruchu.
European Quartet – One Melody – propagace cestovního
ruchu České republiky v rámci zemí Visegrádské 4
V roce 2009 pokračovala spolupráce zemí Visegrádské 4
(Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Navázalo se
na zlepšení propagace v Rusku, Asii a Číně. Od června 2009
se do čela tohoto uskupení postavilo Maďarsko. Agentura
CzechTourism se účastnila či spolupracovala na všech níže
uvedených projektech:
Roadshow – Rusko (v evropské části Ruska, ve městech
Suzdal, Kostroma a Jaroslavl)
Roadshow – Rusko (v asijské části Ruska, ve městech
Chabarovsk a Vladivostok)
Veletrh – Intourmarket Moskva
Konference zaměřená na lázeňství – Moskva
Educational Program US market
Veletrh – COTTM Peking
Roadshow – Čína (Quangzhou a Peking)
Veletrh – ITB Asia Singapore
Study tour – Japonsko

·
·
··
··
··
·

V rámci aktivit uskupení zemí tzv. Visegrádské 4, kde byla
odpovědnou stranou Česká republika (CzechTourism), byly
realizovány následující projekty:
European Quartet Destination Specialist Training Program
– pokračoval on-line výukový program pro severoamerické
travel agenty a home-based travel agenty http://www.
travelagentacademy.com/EQ/index.html,
účast na veletrhu Intourmarket Moskva, kterého se
pravidelně účastní ruské regiony a zahraniční subjekty,
participace na čínské Study Tour – fam tripu pro 8 zástupců
touroperátorů nejen na území České republiky.

·
·
·

European Destination of Excellence (EDEN)
Česká republika se v minulém roce poprvé zapojila
do realizace projektu European Destination of Excellence
(EDEN), který je vyhlašován Evropskou komisí. Garantem
projektu byla agentura CzechTourism. V roce 2009 byl
poprvé v České republice udělen titul European Destination
of Excellence (EDEN), jeho držitelem se stala turistická
destinace České Švýcarsko. Cílem projektu je podpora méně
známých turistických destinací, a to s přihlédnutím k trvale
udržitelnému rozvoji cestovního ruchu.
Jedná se o jeden spojený projekt, jehož cílem je definování
profilu českých návštěvníků v turistických regionech. V roce
2009 byla podána a schválena žádost a začala realizace
projektu. Doba trvání projektu je do konce roku 2014.
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MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ
Mediální oddělení zodpovídá za komunikaci s českými
a zahraničními novináři. Do jeho gesce spadá veškerá agenda
související s médii – vydávání tiskových zpráv, poskytování
rozhovorů, příprava podkladů, korektury textů aj. Tváří
mediálního oddělení je tiskový mluvčí, který zastupuje
agenturu navenek.
Jedním z úkolů oddělení je také dodržování jednotného
vizuální stylu agentury CzechTourism v inzerci a prezentacích.
Mediální oddělení zhotovuje grafické vizuály pro propagaci
v rámci domácího i příjezdového cestovního ruchu, poskytuje
logo agentury CzechTourism atd.
Nejdůležitější aktivity mediálního oddělení
v roce 2009 v číslech
ve spolupráci s oddělením komunikace s veřejností
organizace 8 press tripů pro české novináře na různá místa
v České republice,
69 tiskových zpráv (64 v roce 2008) o aktivitách agentury
CzechTourism, ale i o zajímavostech a nabídce cestovního
ruchu v Česku,
18 newsletterů v češtině o novinkách v cestovním ruchu
a 12 mezinárodních info-bulletinů v šesti jazykových
mutacích,

·
·
·

·
·

26 PR článků pro zahraniční veřejnost, a to včetně jejich
překladů do angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny
a ruštiny,
12 prezentací pro studenty a odbornou veřejnost
v angličtině a češtině.

V roce 2009 došlo k mírnému
nárůstu v počtu uveřejněných zpráv
o České republice, které byly iniciovány
agenturou CzechTourism.
Mediální oddělení spravuje a aktualizuje servis pro novináře
na webových stránkách www.czechtourism.cz, kde jsou
k dispozici veškeré vydané tiskové zprávy a zajímavosti
z cestovního ruchu, aktuality z ciziny apod.
Monitoring médií
Veškeré mediální aktivity agentury CzechTourism pro
zahraniční veřejnost byly čtvrtletně monitorovány
zahraničními zastoupeními. Přehledy monitoringu byly
rozděleny podle jednotlivých typů sdělovacích prostředků:
elektronické (televize, rozhlas, internet), printové (deníky,
společenské magazíny, přílohy deníků, odborná média).
V roce 2009 došlo k mírnému nárůstu v počtu uveřejněných
zpráv o České republice, které byly iniciovány agenturou
CzechTourism.

Publikovaný počet článků v médiích (2008/2009)
Počet článků v denících

Počet rozhlasových
a TV reportáží

Počet zpráv v ČTK

Počet článků uveřejněných
na internetu

2008

250

67

150

477

2009

386

74

138

553

Rok
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1 Kutná Hora
2 Relikviář Sv. Maura, Bečov nad Teplou

Odbor ekonomika a interní služby
ODDĚLENÍ EDICE A DISTRIBUCE
Ediční činnost
Produkce tištěných propagačních materiálů zahrnovala
v roce 2009 11 titulů v celkovém nákladu 542 tis. ks.
Tyto materiály byly vydány ve 13 cizojazyčných verzích
s ohledem na selektivní přístup k jednotlivým zahraničním
trhům. Tvoří graficky ucelenou ediční řadu tiskovin, které
jsou tak odlišitelné od tiskovin ostatních zemí a snadno
zapamatovatelné. Tím posilují povědomí o České republice
jako turistické destinaci.
Činnost oddělení edice a distribuce zahrnovala hlavně
produkci propagačních materiálů podporujících pozitivní
obraz Česka, ale i tituly obsahující konkrétní informace, mapy
a plakáty s charakteristickými záběry turisticky atraktivních
míst.
Propagační materiály byly cíleně distribuovány zejména
prostřednictvím zahraničních zastoupení a na veletrzích
cestovního ruchu. K distribuci těchto tiskovin bylo využíváno
také spolupráce se zastupitelskými úřady České republiky,
Českými centry a celou řadou institucí a subjektů cestovního
ruchu i jiných odvětví, které pomocí tiskovin CzechTourism
posilují své zahraniční aktivity. V roce 2009 se takto rozeslalo
do celého světa téměř 1,3 mil. propagačních materiálů.
V roce 2010 budeme doplňovat zásoby propagačních materiálů
alespoň na takovou úroveň, aby byla zajištěna základní potřeba
zahraničních zastoupení CzechTourism. V edičním plánu jsou
však zahrnuty i nové tituly, které budou zpracovávány v rámci
projektů Integrovaného operačního programu.

Projekty Integrovaného operačního programu
V roce 2009 byly agentuře CzechTourism schváleny 3 projekty
Integrovaného operačního programu týkající se oblasti
národní podpory cestovního ruchu.
Upevnění postavení ČR a její
konkurenceschopnosti v cestovním ruchu
Cílem propagace České republiky (především v nejbližších
evropských zemích) se zvláštním důrazem na národní
turistické produkty České republiky. Při realizaci projektu
bude použita klasická televizní kampaň a venkovní reklama,
ale největší důraz bude kladen na multimediální komunikaci,
resp. reklamu na internetu. Projekt bude ukončen v roce 2010.
Marketingové aktivity ke zvýšení
povědomí o domácím cestovním ruchu
Projekt si klade za cíl vytvořit nový brand domácího
cestovního ruchu, jehož propagaci a podporu zajistí následná
marketingová kampaň. Dalším cílem projektu je realizovat
technickou přestavbu portálu Kudy z nudy a marketingovou
kampaň na popularizaci portálu mezi veřejností i podnikateli.
A v neposlední řadě se zaměřit na turistická informační
centra a pomoci objasnit užitečnost infocenter pro veřejnost.
Projektu bude ukončen na začátku roku 2011.
Sběr informací pro domácí cestovní ruch
Tento projekt bude realizován do konce roku 2014 a jeho
cílem je definovat profily českých návštěvníků v turistických
regionech, a to s důrazem na národní turistické produkty
České republiky. Výsledky šetření budou prezentovány
odborné veřejnosti a budou sloužit k aktualizaci
marketingových přístupů při práci s klientelou.
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Česká republika
v číslech

Z pohledu příjezdů do krajů se pořadí dlouhodobě nemění,
nejnavštěvovanější byla opět Praha, kam přicestovalo
3,8 mil. turistů, na druhém místě kraj Karlovarský (453 tis.)
a na třetím Jihomoravský kraj (352 tis.).

Litomyšl
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Finanční zabezpečení
věcné činnosti
CzechTourism vykazuje za rok 2009 rozpočet ve výši
414 190 tis. Kč v této struktuře:
Rozpočtová položka
Neinvestiční příspěvek CzechTourism

Částka (tis. Kč)
392 342

Investiční příspěvek CzechTourism
Neinvestiční příspěvek na projekty IOP
Celkem

873
20 975
414 190

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Čerpání mzdových prostředků se sleduje
v CzechTourism druhově:
Mzdové prostředky centrála hlavní pracovní poměr,
Mzdové prostředky centrála ostatní osobní náklady
(DPČ a DPP).

··

Na mzdy zaměstnanců CzechTourism byla v roce 2009
vyčerpána suma 23 657 000 Kč při výši rozpočtu 23 657 000 Kč.
Průměrný počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek činil 76.
Na odměny pracovníků na DPČ a DPP byla v roce 2009
vyčerpána suma 2 218 000 Kč při rozpočtu 2 218 000 Kč.
Na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení
práce jsou najímáni pracovníci a brigádníci z důvodu
zabezpečení narůstajícího objemu činnosti CzechTourism.
Tito pracovníci vykonávají méně odborné, ale časově
náročné práce – výpomoc ve skladu, kopírování PR materiálů,
zpracování kontaktů a jiných přehledů.

Devizové příjmy z cestovního ruchu
Devizové příjmy z cestovního ruchu České republiky v roce
2008 činily 130,738 mld. Kč, což představuje pokles oproti
roku 2007 o 2,5 % (jedná se především o výdaje cizinců v ČR).
Devizové výdaje činily 77,5 mld. Kč a vzrostly oproti roku
2007 o 5,5 % (jedná se především o výdaje Čechů v zahraničí).
Výrazné posilování české koruny vůči euru a americkému
dolaru v průběhu roku 2008 se také projevilo v růstu
devizových příjmů vyjádřených v těchto měnách. Devizové
příjmy z cestovního ruchu v roce 2008 činily 5,245 mld. EUR
(+8,6 %) nebo 7,722 mld. USD (+16,4 %).
Metodika sběru dat devizových příjmů a výdajů
Devizové příjmy z cestovního ruchu představují finance,
které zahraniční turisté a návštěvníci vydali na cestovní ruch
v ČR. To znamená, že se jedná o peníze, které byly směněny
za české koruny v bankách, směnárnách ap. na území ČR nebo
v zahraničí.
Devizové výdaje z cestovního ruchu představují peníze, které
čeští turisté a návštěvníci vydali na cestovní ruch do zahraničí.
To znamená, že se jedná o české koruny, které Češi směnili
v bankách, směnárnách ap. za devizy v ČR nebo v zahraničí.
Saldo devizových příjmů a výdajů znamená rozdíl mezi
devizovými příjmy, které nám přináší cizinci, a devizovými
výdaji, které utrácejí Češi.
Pro příjezdový cestovní ruch jsou důležité devizové příjmy.
Pro domácí cestovní ruch jsou důležité výdaje českých turistů
a návštěvníků, kteří cestují po ČR, ale ty nevstupují do platební
bilance.
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Platební bilance cestovního ruchu
České republiky
(v mil. Kč)
Bilance služeb
Příjmy
Doprava

1998

1999

2000

2001

Výdaje

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

61 935,7

41 501,3

54 559,8

57 984,9

21 850,8

13 236,7

16 564,4

36 937,1

45 088,4

49 707,1

65 858,7

26 986,3

246 703,2

243 851,0

264 806,2

269 689,6

231 131,1

219 151,1

247 084,8

282 411,4

314 032,3

341 534,3

370 308,5

385 296,4

44 829,3

53 520,3

53 734,3

57 492,3

56 560,5

60 556,3

69 859,0

76 701,5

85 700,7

101 840,5

105 987,3

103 359,4

Cestovní ruch 124 902,0 109 142,0 115 071,0 118 133,0
Ostatní služby

2002

96 289,2 100 310,1 107 231,8 112 234,4 124 744,2 129 009,3 122 032,3 122 469,9

76 971,9

81 188,7

96 000,9

94 064,3

78 281,4

58 284,7

69 994,0

93 475,5

103 587,4

110 684,5

142 288,9

159 467,1

184 767,5

202 349,7

210 246,4

211 704,7

209 280,3

205 914,4

230 520,4

245 474,3

268 943,9

291 827,2

304 449,8

358 310,1

Doprava

22 794,0

27 071,4

27 543,0

30 570,5

29 332,8

33 725,7

47 571,4

56 254,1

62 140,7

73 128,4

75 663,1

75 961,6

Cestovní ruch

61 121,0

51 760,0

49 370,0

52 802,0

51 549,3

54 419,2

58 398,0

57 777,6

62 174,3

73 486,3

77 487,1

77 160,1

Ostatní služby

100 852,5

123 518,3

133 333,4

128 332,2

128 398,2

117 769,5

124 551,0

131 442,6

144 628,9

145 212,5

151 299,6

205 188,4

Zdroj: ČNB, údaje k 10. 3. 2010

Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu 1995–2009 (v mil. Kč)
Cestovní ruch

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Příjmy

124 902,0

109 142,0

115 071,0

118 133,0

96 289,2

100 310,1

107 231,8

112 234,4

124 744,2

129 009,3

122 032,3

122 469,9

Výdaje

61 121,0

51 760,0

49 370,0

52 802,0

51 549,3

54 419,2

58 398,0

57 777,6

62 174,3

73 486,3

77 487,1

77 160,1

Saldo

63 781,0

57 382,0

65 701,0

65 331,0

44 739,9

45 890,9

48 833,8

54 456,8

62 569,9

55 523,0

44 545,2

45 309,8

Zdroj: ČNB, údaje k 10. 3. 2010

Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu 1995–2009 (v mil. USD)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Příjmy

Cestovní ruch

3 893,9

3 150,6

2 971,9

3 102,9

2 963,1

3 565,9

4 188,4

4 677,2

5 540,9

6 382,9

7 207,3

6 478,4

Výdaje

1 907,5

1 492,6

1 275,5

1 386,1

1 596,7

1 934,3

2 280,9

2 405,6

2 765,5

3 645,4

4 587,1

4 078,1

Saldo

1 986,4

1 658,0

1 696,4

1 716,8

1 366,4

1 631,6

1 907,5

2 271,6

2 775,4

2 737,5

2 620,2

2 400,3

Zdroj: ČNB, údaje k 10. 3. 2010

Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu 1995–2009 (v mil. EUR)
Cestovní ruch
Příjmy

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3 465,0

2 961,3

3 233,9

3 469,7

3 129,9

3 147,8

3 369,1

3 771,3

4 403,4

4 648,4

4 895,5

4 639,3

Výdaje

1 698,7

1 403,8

1 386,8

1 551,1

1 678,4

1 707,1

1 835,7

1 941,9

2 195,2

2 649,6

3 112,7

2 923,4

Saldo

1 766,3

1 557,5

1 847,1

1 918,6

1 451,5

1 440,7

1 533,4

1 829,4

2 208,2

1 998,8

1 782,8

1 715,9

Zdroj: ČNB, údaje k 10. 3. 2010
Pro další informace kontaktujte oddělení výzkumu trhů a trendů, CzechTourism: vyzkum@czechtourism.cz
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KONTAKTY
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46, P.O.BOX 32, 120 41 Praha 2
tel.: +420 221 580 111, fax: +420 224 247 516
www.czechtourism.cz
www.czechtourism.com
www.kudyznudy.cz
www.czechspecials.cz
www.ochutnejtecr.cz
www.133premier.cz
www.ceskelazenstvi.cz
www.european-quartet.com
www.czechconvention.com
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