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Výroční
zpráva

CzechTourism se v rámci podpory příjezdového
a domácího cestovního ruchu zaměřuje
zejména na propagaci konkrétních oblastí
cestovního ruchu, kterými jsou kulturní
dědictví, lázeňství, aktivní dovolená
a kongresová a incentivní turistika. Kromě toho
dlouhodobě propaguje v domácím cestovním
ruchu regionální akce, které byly vybrány
ve spolupráci se zástupci krajů.

KONTAKTY
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46, 120 41 Praha 2
tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516
e-mail: info@czechtourism.cz

Jak číst QR kódy:
Abyste si mohli QR kódy „přečíst”, budete potřebovat mobilní telefon s fotoaparátem, software pro čtení QR kódů a přístup na internet. Nejprve QR kód
vyfoťte mobilním telefonem. Speciální software QR kód okamžitě dekóduje a vy
budete přesměrováni na příslušnou webovou stránku.

www.czechtourism.cz
www.czechtourism.com
www.kudyznudy.cz
www.czechspecials.cz
www.european-quartet.com
www.czechconvention.com
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Rozhovor s generálním ředitelem

CESTOVNÍ RUCH
LÁMAL V ROCE
2011 REKORDY
Jaký byl podle vás rok 2011
z hlediska cestovního ruchu?

Z pohledu cestovního ruchu byl rok
2011 rekordní, a to nejen z hlediska
příjezdů do Česka, ale i celosvětově.
V Evropě rostl cestovní ruch nejdynamičtěji za posledních deset let,
mnoho evropských destinací těžilo
především ze zhoršené bezpečnostní
situace na severu Afriky a na Blízkém Východě.

Co přinesl loňský rok
cestovnímu ruchu České
republiky?

Myslím, že v této turbulentní době
můžeme být spokojeni. V Česku
přenocovalo celkem 6,8 milionu
zahraničních turistů, což bylo
nejvíc v historii. Byl tak zlomen
rekord z roku 2007, kdy do ČR
přijelo 6 670 000 zahraničních návštěvníků.
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Nárůst příjezdů oproti roku 2010 činil
8 procent. Na druhé straně čelíme, stejně jako ostatní země, trendu zkracování délky pobytu. Loni tu zahraniční
turisté strávili v průměru 3 noci. Celkově Česko hostilo téměř 13 milionů
zahraničních i domácích turistů.

Jaké kampaně agentura
CzechTourism zrealizovala,
aby tento růst ještě více
podpořila?
Na začátek by bylo dobré zmínit, že
úkolem CzechTourism je propagovat
Česko jako atraktivní turistickou destinaci nejen v zahraničí, ale i doma.
To, co jistě ovlivnilo vývoj agentury
a realizaci kampaní minulý rok, byla
změna organizační struktury. Vznikly neformální týmy napříč odbory,
posílili jsme výzkumnou činnost,
udělali jsme koncepční změny
v managementu marketingu, tak aby
dosáhl co nejefektivnějších výsledků.

Co se týče jednotlivých kampaní,
Prahu a kulturní dědictví Česka jsme
propagovali společnou kampaní
s hlavním městem Praha Get Pragued, Get Czeched.
Loni jsme se rozhodli zacílit také
na mladou generaci současných
vysokoškoláků, a vychovat si tak
budoucí klientelu. Kampaň Find
Your Like jsme realizovali v 10
studentských městech v 7 evropských zemích. Novinkou loňského
roku byla i kampaň na podporu
netradičního turismu. Česko jsme
ve vybraných zemích propagovali
jako ideální destinaci pro uspořádání
svatby, podpořili jsme rovněž gay
a lesbian turismus. Natočili jsme
nové spoty propagující UNESCO
lokality v Česku.

„
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Chceme Českou
republiku prezentovat
jako atraktivní
turistickou destinaci
doma i v zahraničí.
Podle nové strategie
budeme Česko
propagovat jako zemi
příběhů.

INg. Rostislav Vondruška
generální ředitel agentury CzechTourism
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Rozhovor s generálním ředitelem

Fórum cestovního
ruchu 2011,
slavnostní zahájení
společenského večera
v Pardubickém zámku.

Samozřejmě jsme pokračovali
i v propagaci domácího cestovního ruchu prostřednictvím projektu
Kudy z nudy. Na české samoplátce
jsme orientovali kampaň na podporu lázeňství. Lyžaře z tuzemska i ze
sousedních zemí jsem lákali na zimní
sezónu do českých hor.

Zmínil jste projekt Kudy
z nudy, toto sousloví se
začíná stávat běžnou
součástí češtiny, kolik tipů
už na tomto výletním webu
najdeme?
Je pravda, že portál www.kudyznudy.cz se úspěšně dostal do povědomí
českých cestovatelů a turistů. V roce
2011 jsme na facebooku evidovali
90 tisíc fanoušků a toto číslo má
vzestupnou tendenci. Portál momentálně registruje deset tisíc tipů
na výlety. Zavedli jsme novinky jako
plánovač výletů, 3D prohlídky někte-
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rých atraktivit a pracujeme s facebookovými aplikacemi. Zájemci si
například mohou vybrat tip na výlet
podle svého znamení zvěrokruhu
a podobně. Loni jsme spustili také
elektronické verze projektu Kudy
z nudy pro příhraniční trhy.
Pro další podporu projektu jsme
vyhlásili již třetí ročník soutěže Ceny
Kudy z nudy. Zapojilo se do ní přes
jedenáct tisíc lidi, kteří rozdělili přes
sto tisíc hlasů konkrétním turistickým aktivitám. Jako nejoblíbenější
turistický cíl si čeští cestovatelé zvolili skalní město u Adršpachu.

Pokračovali jste také
s projektem Czech Specials?
Projekt Czech Specials ušel v roce
2011 pořádný kus cesty. Podařilo
se nám více než zdvojnásobit počet
certifikovaných restaurací. Ještě v polovině roku jsme měli 155 certifiko-

vaných restaurací, na konci roku toto
číslo vzrostlo na 350. Rozšíříili jsme
také portfolio kulinářských specialit,
jež restaurace nabízejí. Host si tak
na jídelníčku může vybrat ze čtyř
specializací: „národní specialita“,
„z regionu“, „zdravě“ a „pro rodinu“. I tento projekt jsme loni podpořili reklamní kampaní jak v tisku, tak
na internetu doma i v zahraničí.

V organizační struktuře
výrazně posílily aktivity
oddělení, respektive nyní
Odboru výzkumů, trendů
a analýz. Proč?
Domnívám se, že úlohou agentury
CzechTourism, není jen propagace
Česka, ale také určitá pomoc regionům, hoteliérům a našim dalším
partnerům v oblasti reagování na aktuální trendy nebo v podobě podpory dobře zpracovaných analýz,
na základě kterých mohou jak naši
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„
partneři, tak my realizovat kvalitní kampaně, a především je dobře
zacílit.
Loni jsme také vytvořili na našich
stránkách speciální sekci, kam jsme
vyvěsili výzkumy za posledních
deset let. Myslím, že to ocenili především studenti, kteří tato data využívají pro své seminární a diplomové
práce. Pod hlavičkou CzechTourism
jsme ve spolupráci s vysokými školami vydali dvě odborné publikace.
V regionech jsme začali propagovat
nová témata, kterými by se Česká
republika mohla v zahraničí prezentovat. Jde o filmový marketing
a církevní turistiku. Jsem velice rád,
že především filmový marketing zaujal řadu destinačních managementů
a některé z nich jej následně začaly
využívat ve svých propagačních
aktivitách.

V průběhu roku jsme začali pořádat v regionech
takzvaná slyšení. Jde nám o to, co nejvíce
zefektivnit propagaci Česka a nastavit nějakou
společnou cestu, směr. Nedělat věci pouze
z Prahy bez vědomí regionů.

Loni jste zavedli pravidelné
regionální konference, jak se
vám tato činnost osvědčila?
Ano, v průběhu roku jsme začali pořádat v regionech takzvaná slyšení.
Jde nám o to, co nejvíce zefektivnit
propagaci Česka a nastavit společnou cestu a směr. Nedělat věci pouze
z centra bez vědomí regionů. Pravidelně vyjíždíme do krajů a diskutujeme se zástupci krajských úřadů
a destinačních managementů přímo
v jejich prostředí a hlavně za jejich
aktivní účasti. Rozhodně budeme
v těchto konferencích pokračovat
i v roce 2012.

výzvou pro nás bude zavedení
nového turistické značky, respektive
celého vizuálního stylu, kterým budeme Českou republiku prezentovat
jako atraktivní turistickou destinaci
v zahraničí. Podle nové strategie
chceme Česko propagovat jako zemi
příběhů. Upřímně doufám, že příběh
našeho nového vizuálního stylu
bude ten se šťastným koncem.

Jaké jsou vaše plány a výzvy
pro rok 2012?
Určitě bychom chtěli přilákat minimálně stejný počet turistů jako
v loňském roce, i když vše samozřejmě závisí i na celkové ekonomické
situaci v Evropě a ve světě. Největší
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Czechtourism

základní 1993
data
a fakta

zřízení
czechtourism
Agentura CzechTourism je
státní příspěvkovou organizací
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Svou činnost vyvíjí v souladu
s cíli zřizovatele, zřizovací listinou
a platným statutem.

top

10
počinů
v roce 2011

1. Praha na kongresové mapě
světa – 48. kongres ERA-EDTA
s více než 10 tisíci účastníky.
str. 15
2. Hlavní cena Tour Region Film
festivalu pro spot „Dovolená
v Česku – to letí“.
str. 30

6. Start rebrandingu - propagace
Česka přináší zásadní mezník
v marketingových aktivitách
CzechTourism na zahraničních
trzích.
str. 24
7. Studie „Česko bezpečná destinace“ potvrzuje, že Praha je
bezpečnou turistickou destinací, která předčí řadu západoevropských metropolí. str. 25

3. Televizní spoty na památky
UNESCO v programu České
televize a na palubních
obrazovkách Českých
aerolinií, Student Agency
a RegioJet.
str. 34

8. Kudy z nudy je jedním z nejnavštěvovanějších portálů cestovního ruchu.
str. 29

4. Projekt Czech Specials –
Ochutnejte Českou republiku
zdvojnásobil počet certifikovaných restaurací.
str. 9

9. Dny ledového vína – první
ročník mezinárodní soutěže ledových a slámových vín v Lednicko-valtickém areálu. str. 39

5. Dvě studijní cesty v rámci
10. V rámci projektu Eden (Europeprojektu Enjoy the Czech
an Destination of Excellence)
Republic pro touroperátory
svět poznává méně tradiční
z celého světa.
str. 21
české regiony.
str. 35
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Strategické
plánování
Klíčovým orgánem pro řízení
strategie agentury je od konce roku
2011 Rada pro strategii, jež doporučuje základní principy směřování,
navrhuje zásadní opatření v činnosti
CzechTourism a vyjadřuje se k plánu
činnosti, návrhu rozpočtu i k hospodaření agentury.
V roce 2011 se marketingové aktivity řídily marketingovým plánem
vytvořeným centrálně pro celou
agenturu. Na tento plán pak navazují specifické marketingové plány pro
jednotlivé trhy spravované zahraničními zastoupeními agentury.

23

zahraničních
zastoupení
CzechTourism spravuje celkem
23 zastoupení po celém světě.
Prvořadým cílem zahraničních
zastoupení je prezentace České
republiky jako přitažlivé turistické
destinace a v této souvislosti
propagace národních turistických
produktů ve vnímání odborné
a široké laické veřejnosti.

Základním cílem agentury je propagace České
republiky jako destinace cestovního ruchu
v zahraničí i v České republice. K dosažení
tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci
s MMR ČR tyto hlavní úkoly:
koordinaci
činností v oblasti
cestovního ruchu

destinační
marketing
destinace
Česká republika

mediální a PR
prezentaci ČR,
odvětví cestovního
ruchu i agentury
CzechTourism

informační
podporu
cestovního
ruchu ČR

výzkumné
a vzdělávací
činnosti

ekonomické
a administrativní
zajištění chodu
agentury

7
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Czechtourism

Organizační struktura
Generální ředitel

Kancelář generálního ředitele

Czech Convention Bureau

Interní audit *

Ekonomika
a interní služby

Strategie a marketingová
komunikace

Výzkumy, trendy a inovace

Informační podpora
oboru cestovního ruchu

Mediální komunikace

Finanční oddělení,
administrace zahraničních
zastoupení

Marketingová komunikace
(projekty, kampaně)

Výzkumy, analýzy

Informační webový
portál

Tiskové oddělení

Hospodářská správa

Veletrhy

Inovace a trendy

Call centrum

Public Relations

Koordinace veřejných
zakázek a interní řízení

Edice

Řízení projektů
Operačního programu
Lidské zdroje
a zaměstnonost *

Turistická informační
centra

Zahraniční zastoupení

* mimo systemizaci

V čele agentury CzechTourism stojí
generální ředitel, kterého jmenuje
a odvolává ministr pro místní rozvoj
ČR. V CzechTourism je uplatněn
model třístupňového řízení, pracuje
zde 68 zaměstnanců.
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a webových prezentací, kterou má
nově na starosti odbor Informační
podpory oboru cestovního ruchu,
4. sloučení mediálních a PR aktivit
do odboru Mediální komunikace.

hů
tr ů
m
d
u n
zk re
Vý a t

Komunikace
a média
ie
teg g
Stra rketin
a
am

Za naplnění hlavních úkolů odpovídají
jednotlivé odbory, které tvoří základní
pilíře organizační struktury. S cílem optimalizovat klíčové procesy, zvýšit efektivitu i konkurenceschopnost agentury
byla od začátku roku 2011 provedena
změna organizační struktury s těmito
úpravami:

1. integrace výzkumných aktivit
do samostatného odboru Výzkumů, trendů a inovací,
2. integrace marketingových aktivit
do samostatného odboru, ve kterém jsou na základě marketingového plánu synergicky řízeny
jednotlivé marketingové nástroje
(veletrhy, edice, on-line komunikace), marketingové projekty
(financováno z programů EU)
a produkty (řízeno produktovými
manažery),
3. integrace podpůrných aktivit,
tedy správy informačních center
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TOP 10 počinů czechtourism

Czech Specials – Ochutnejte
Českou republiku
V souvislosti s certifikací
nových a recertifikací
původních restaurací realizoval
CzechTourism marketingovou
kampaň. Ta se orientovala
zejména na on-line a tiskovou
propagaci a mířila nejen
na domácí cestovní ruch, ale
prostřednictvím zahraničních
zastoupení CzechTourism
zejména na sousední státy.
Důležitou složkou kampaně byla
mediální podpora certifikovaných
restaurací a celého projektu.

Czech Specials je společným
projektem Asociace hotelů
a restaurací ČR, Asociace
kuchařů a cukrářů ČR a agentury
CzechTourism. V roce 2011
zdvojnásobil projekt počet
svých certifikovaných restaurací
na 350. Seznam certifikovaných
restaurací je k dispozici
v několika světových jazycích
na www.czechspecials.cz.
Novinkou byla realizovaná
recertifikace zapojených
subjektů a nová kategorizace
českých specialit na Czech
Specials Family, Czech Specials
Light a Czech Specials Regional.

Pokračovala úspěšná spolupráce
agentury CzechTourism se
speciálem Toulavé kamery
České televize a veřejnoprávních
rozhlasových stanic Radiožurnál,
Dvojka a regionálního rozhlasového
studia v Hradci Králové. Realizován
byl také nový spot v českém
a anglickém jazyce. Kampaň
oslovovala čtenáře a potenciální
cestovatele v České republice,
na Slovensku, v Rakousku,
Německu, Polsku a v Itálii.
Radikálně se zvýšil počet
fanoušků na facebooku, kdy
na konci roku dosahoval téměř
8 tisíc. O polovinu vzrostl počet
unikátních návštěvníků na webu.
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produkty

INSPIRUJEME
SVĚT K NÁVŠTĚVĚ
ČESKA
nejzajímavější trhy pro
Turistiku v české republice

RUSKO

2 300 Kč/den

v průměru v ČR utratí ruský
turista (nezahrnuje dopravu
a ubytování placené předem)

7 dnů

délka pobytu ruského turisty

› 500 tisíc

počet ruských turistů za rok

8 mld. Kč/rok

utratí ruští turisté v ČR

10__CzechTourism__Výroční zpráva 2011

V roce 2011 se aktivity CzechTourism
soustřeďovaly na rozvoj a propagaci
následujících produktů a témat:
1. kulturní dědictví (komplexní
nabídka památek, architektury,
gastronomie, kulturních zážitků),
2. sport a aktivní dovolená (letní
a zimní dovolená v krajině – pěší,
cyklo, sjezd, běžky),
3. lázeňství (léčebné, wellness, medicínské),
4. kongresová a incentivní turistika.
Témata produktů se odrážejí v kampaních agentury v tuzemsku a zahraničí,
stejně jako ve všech prezentačních
akcích (workshopy, prezentace, semináře, veletrhy, výstavy).

Význam jednotlivých
produktů
Kulturní dědictví je klíčovou součástí
image ČR v zahraničí. České památky
patří spolu s Prahou k nejčastějším
asociacím, které si potenciální návštěvníci v souvislosti s Českou republikou
vybavují. Agentura CzechTourism
ovšem představuje kulturní dědictví
v širším pojetí – patří sem také nehmotné kulturní dědictví, tradice či
lidový folklór.
Sport a aktivní dovolená jsou přirozenou součástí životního stylu mnoha úspěšných lidí, kteří rádi cestují.
Některý z běžných sportů považuje
za lákavou aktivitu během své dovolené každý pátý návštěvník ČR.
Sedm procent návštěvníků přitahují
adrenalinové sporty. Aktivní dovolená
v ČR pomáhá diverzifikovat cestovní ruch do mimopražských regionů.
Práce s outdoorovými aktivitami navíc
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využívá malebné české krajiny, která
je pro aktivní dovolenou ideálním
prostředím.
Lázeňství je tradičním produktem
českého incomingu, který má silné
historické kořeny a oslovuje především bonitní klientelu. Významnou
roli hraje především ve vnímání
ruských turistů. Lázeňství je navíc
produktem, se kterým lze nejsnáze
proniknout na atraktivní vzdálené trhy
v arabských zemích, či dynamicky se
rozvíjejících ekonomikách.
Kongresová a incentivní turistika je
specifickým produktem v portfoliu
ČR. Řadí se k ekonomicky nejpřínosnějším formám cestovního ruchu, neboť delegát utratí v průměru dvakrát
až třikrát více než jiný návštěvník ČR.
Statistika mezinárodní asociace ICCA
(International Congress and Convention Association) z roku 2010 vyčíslila
průměrné celkové výdaje delegáta
na meeting na 2 655 USD. Kongresová
turistika oproti individuální turistice
přináší v jedné zakázce více osob a má
odlišnou sezónnost. Pořádání MICE
akce je rovněž přínosem pro image
a prestiž destinace jako důležitého
obchodního a kulturního centra. Dle
zaměření kongresu je dále podporována role destinace jako centra mezinárodního podnikání, obchodu, vědeckého výzkumu, vzdělání či technologií.
Kongresový průmysl může rovněž
fungovat jako stimul při povzbuzování investic do místních podniků
v oblasti dopravy, hotelů, restaurací
a jiných obchodních příležitostí.

Na koho cílíme
Na poli příjezdového cestovního ruchu
realizovala agentura CzechTourism
marketingové kampaně především se
zaměřením na země s vysokým podílem přenocování či potenciálem pro
jeho získání. Patří mezi ně především
Německo, Polsko, Slovensko, Itálie,
Spojené království a Francie.
Německo je co do počtu příjezdů pro
český incoming nejvýznamnějším
trhem. Z této země pochází každý
pátý turista ubytovaný v hromadném
ubytovacím zařízení v České republice. Na většině evropských trhů má
Česko stabilní pozici, kterou se agentura CzechTourism snaží dlouhodobě
držet.
CzechTourism výrazně posiluje marketingové aktivity směrem k novým
zdrojovým trhům, mezi které patří
Brazílie, Indie, Rusko a Čína.

Rusko a Čína jsou v současné době
dynamicky rostoucí trhy, jejichž růst
má do budoucna potenciál kompenzovat případné výpadky poptávky
z některých tradičních trhů. Významným trhem jsou také Spojené státy
americké. Nové dynamicky rostoucí
ekonomiky, jako jsou Brazílie či Indie,
představují pro Českou republiku výzvu a příležitost. Získání stabilní pozice na těchto trzích mimo jiné pomůže
diverzifikovat závislost na evropských
trzích, z nichž některé se mohou v blízké budoucnosti potýkat s vážnými
ekonomickými problémy.

Svou polohou v samém centru
Evropy představuje Česká
republika ideální místo pro
mezinárodní setkání.
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produkty

Cílové skupiny: zejména individuální návštěvníci
s vyšší bonitou

Cílové trhy: zejména trhy s vysokým podílem přenocování
či potenciálem jeho získání

Minimálně zachovat

Posílit

Minimálně zachovat

Posílit

Získat

Rodiny s dětmi

Individuální a neorganizovaní návštěvníci
vyšší bonity

Rakousko, Maďarsko,
Slovensko

Německo, Polsko

Organizované skupiny

Návštěvníci v „nejlepším věku“

Čína, Indie, Jižní Korea,
Brazílie, Austrálie,
Izrael, Blízký Východ

Japonsko

Velká Británie, Itálie,
Benelux, Španělsko,
Skandinávie

Účastníci služebních cest, kongresů apod.

Rusko, USA

Z pohledu kongresové a incentivní turistiky jsou cílovou skupinou
především organizátoři akcí, a to jak
z řad asociací, tak korporátní klientely.
Z hlediska regionálního jsou pro MICE
turistiku klíčové tyto trhy:

a) tradiční: ČR, Německo, Polsko,
Rusko, Velká Británie, USA, Francie, Itálie, Slovensko, Skandinávie,
b) nové s velkým potenciálem: Čína,
Latinská Amerika (Brazílie) a Indie.

Jak propagujeme
Marketingový nástroj

Využití nástroje v roce 2011

Webové prezentace, on-line komunikace

Postupná redukce prezentací na portál www.czechtourism.com (incoming) a www.kudyznudy.cz (domácí cestovní ruch)

Public relations

Důraz na partnerský marketing, vztahy s médii, propagaci kulturních a sportovních eventů, spolupráci s regiony

Výstavy a veletrhy

Integrace do marketingu, analýza efektivity, pokračující redukce

Tiskoviny

Nové formátové řady s větší atraktivitou obsahu

Mezinárodní marketing

Větší integrace zahraničních zastoupení do marketingových aktivit

12__CzechTourism__Výroční zpráva 2011
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Produkt

Komunikační témata

Cílový trh

Marketingový nástroj

KULTURNĚ HISTORICKÉ dědictví
Praha klasická: Get Pragued

Evropa, zámoří

On-line reklama: Google, TripAdvisor

Památky, zejména UNESCO

Evropa, zámoří

Tiskoviny, veletrhy, fam tripy, press
tripy

Po českých regionech: Toulavá kamera

Domácí návštěvníci

TV pořad

Poutní, technické památky

Evropa

Press trip, fam trip, veletrhy

Moderní zážitky ve městech

Evropa: univerzitní studenti

Kampaň a akce v univerzitních
městech

Zážitky

Móda: Prague Fashion Weekend

Evropa, zámoří

Propagace eventu

Svatby v Česku

Evropa

Speciální veletrhy, press tripy, fam
tripy

Gastronomie: Czech Specials

Evropa: sousední země

Tiskoviny, promo akce, spoty, podpora
v restauracích

Tradiční lázeňství

Blízký Východ, Rusko, Německo

Roadshow, prezentace, veletrhy,
direct marketing

Tradiční lázeňství

Domácí návštěvníci

Promo akce v obchodních centrech

Lázeňství

Tradiční lázeňství

Domácí návštěvníci

Karlovarský týden

Lázeňský wellness

Domácí návštěvníci: samoplátci

Integrovaná kampaň

Aktivní dovolená

!

Letní dovolená

Evropa: blízké trhy

Web, tiskoviny Kudy z nudy

Letní dovolená

Domácí návštěvníci

Web, tiskoviny Kudy z nudy

Zimní dovolená

Evropa: blízké trhy

Katalog areálů

Zimní dovolená

Domácí návštěvníci

Katalog areálů

Sportovní události

Domácí návštěvníci

Podpora akcí

Golfové areály v ČR

Evropa, zejména Německo,
Skandinávie

Inzertní kampaň, veletrhy

Netradiční programy 2 v 1

Evropa

Tiskoviny, web

Golfové turnaje: Czech Open apod.

Evropa, domácí návštěvníci

Promo turnaje

Kampaně kandidatur

Evropa, zámoří

Podpora akcí – spolupráce s PCO,
DMC a Ambassadory

Association Meetings Market

Celý svět: klíčové trhy, nákupčí služeb

Supplementy, marketingová kampaň,
press a fam tripy, veletrhy, workshopy,
road show, katalog, prezentace

Corporate Meetings Market

Německo, Rakousko, sousední země,
ČR, nákupčí služeb

Supplementy, press a fam tripy,
workshopy, road show

Incentivní turistika

Celý svět: klíčové trhy, nákupčí služeb

Supplementy, marketingová kampaň,
press a fam tripy, veletrhy, workshopy,
road show

Golf

MICE – Czech Convention Bureau
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UDÁVÁME SMĚR,
POZNÁVÁME
CESTU
Odbor strategie
a marketingové
komunikace
Oddělení marketingové
komunikace
Na podporu incomingu a domácího
cestovního ruchu agentura CzechTourism v roce 2011 realizovala
několik nově designovaných a zacílených tematických kampaní, např.
Get Pragued!/Get Czeched!, lázeňskou kampaň se zaměřením na české
samoplátce, zimní kampaň a také
kampaň k novému tématu netradičního turismu. Úspěšné byly i aktivity
projektu Czech Specials aneb Ochutnejte Českou republiku, do kterého se
do konce roku 2011 zapojilo 350 certifikovaných restaurací.
Při marketingových aktivitách agentury jsou využívány vnější i vnitřní
zdroje pro inovace, kreativitu, nové
prvky on-line komunikace a nové
příležitosti. Tým marketingové
komunikace trvale usiluje o větší

14__CzechTourism__Výroční zpráva 2011

synergii s PR aktivitami (zejména
eventy, mezinárodní media relations),
využíván je i partnerský marketing
jako možnost větší efektivity kampaní
a posilovány jsou nové nástroje typu
location placement, celebrity marketing, mobilní marketing, rozšířená
realita a netradiční event marketing.
Mezi nejúspěšnější aktivity v domácím cestovním ruchu patřila masivní
mediální kampaň Dovolená v Česku
– to letí! s řadou doprovodných aktivit zaměřených na podporu a rozvoj
turistického potenciálu v jednotlivých
tuzemských regionech. Mezi dlouhodobě úspěšné aktivity patří portál
Kudy z nudy, který se za dobu sedmi
let svého působení dostal na vrchol
podobných portálů v Česku.
Mezi zajímavé a specifické projekty lze
zařadit projekt EDEN (European Destinations of Excellence), jehož hlavním
cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie.
Tématem roku 2011 byl „Cestovní
ruch a obnova hmotného dědictví“.
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TOP 10 počinů czechtourism

Praha na kongresové
mapě světa

10 000
delegátů

Měl největší kongres
v historii ČR

Ve dnech 23.–26. 11. 2011
se v Kongresovém centru
Praha uskutečnil 48. kongres
ERA-EDTA (Evropská renální
asociace – Evropská dialyzační
a transplantační asociace).
Kongresu se zúčastnilo přes
10 000 delegátů a byl největším
kongresem v historii ČR. Czech
Convention Bureau podpořilo
kandidaturu společnosti CzechIn a přímo se podílelo na získání
kongresu do naší země.

V roce 2011 byla v australském
Melbourne oznámena vítězná
kandidatura Česka jako
hostitelské země konání
26. valného shromáždění
Mezinárodní geodetické
a geofyzikální unie (IUGG). Čistá
doba trvání této akce, která se
uskuteční v roce 2015, je 10 dnů
a bude nejdelší kongresovou
akcí v historii ČR. Předpokládaný
počet účastníků je 5 000. Czech
Convention Bureau v roce 2011
podpořilo společnost Czech-In,
která připravila kandidaturu,
společné s Českým národním
komitétem geodetického
a geofyzikálního (ČNKGG)
a Geofyzikálním ústavem
Akademie věd ČR (GFÚ AVČR).

15

Výroční zpráva 2011__CzechTourism__

Představení činností odborů a oddělení

nejzajímavější trhy pro
Turistiku v české republice

Německo

1 300 Kč/den

v průměru v ČR utratí německý
turista (nezahrnuje dopravu
a ubytování placené předem)

4 dny

délka pobytu německého
turisty

› 1 400 000

počet německých turistů za rok

7,3 mld. Kč/rok

utratí němečtí turisté v ČR

On-line kampaň
Get Czeched!

16__CzechTourism__Výroční zpráva 2011

Produkt – Kulturní dědictví
Byly stanoveny tři základní oblasti,
kterými se produkt kulturní dědictví
zabývá: propagací hlavního města
Praha, měst a míst UNESCO a kulturní krajiny.
Incomingová kampaň „Get Pragued!“ navázala na kampaň z roku
2010 „All you need is Prague“. Praha
je v kampani prezentována jako klasická destinace (historická a magická) i netradiční (moderní a romantická). Připojení druhé části kampaně
„Get Czeched!“ zve turisty i do regionů, které jsou v případě malé země,
jakou je ČR, velmi snadno dosažitelné. K cílovému příjemci se kampaň
dostává především on-line marketingovými nástroji (např. PPC reklama,
reklama v obsahových sítích Google
a Crimtan, spolupráce s Lastminute.
com a Expedia.com, reklama na sociální síti Facebook).

Tato kampaň vítá cestující v halách
Letiště Praha tematickými billboardy,
je součástí letištních vozíků na zavazadla a tiskovin Letiště Praha, promítá se také na odletových monitorech.
S kampaní se díky zapojení italského
zastoupení CzechTourismu mohli
na podzim setkat i pasažéři milánské a neapolské městské hromadné
dopravy.
V roce 2011 byl realizován seriál
spotů UNESCO, kde se vynikajícím
způsobem snoubí materiály k propagaci jak incomingové turistiky,
tak propagace domácího cestovního
ruchu.
CzechTourism se podílel na produkci
videomappingu na orloji Staroměstského náměstí, který proběhl v říjnu
roku 2011 jako úspěšné pokračování
na počest oslav šestistého výročí orloje v roce 2010. Na sociálních sítích
youtube.com a vimeo.com videomappingy shlédlo na pět milionů lidí
z celého světa.
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Come
as

you
are

&

enjoy your
time
in
the

Czech Republic!

Come and have fun in the Czech Republic, the land of unlimited opportunities. Enjoy the nightlife,
shopping, relaxation and the magical history of the capital in absolute privacy and a friendly atmosphere!

www.czechtourism.com

Netradiční turistika v roce 2011
Romantika na českých a moravských
hradech a zámcích, svatební turistika
a gay a lesbian turistika byla nová
témata v roce 2011. Česká republika
jako ideální svatební destinace plná
romantických hradů a zámků se
představila ve Velké Británii, Německu, Holandsku, Slovensku a Polsku.
V prvních třech zemích běžela také
kampaň ukazující Česko jako bezpečnou, tolerantní a otevřenou zemi
vhodnou pro gay a lesbian turismus,
který tvoří přibližně 10 % celkového
trhu cestovního ruchu. Největšími
zdrojovými trhy jsou USA, Brazílie,
Japonsko, Francie či Německo. Tito
klienti utratí na dovolené obvykle
více peněz, než činí průměr.

Lázeňství v roce 2011
V průběhu roku proběhlo vybudování lázeňské sekce na www.czechtourism.com v českém, anglickém,
německém a ruském jazyce. Web byl
rozšířen nejenom obsahově, ale byla
vytvořena i nová sekce „Akčních
nabídek“, do které mohou lázeňské
subjekty pravidelně zasílat zajímavé
aktuální nabídky/balíčky. V podzimních měsících proběhla internetová
marketingová kampaň na podporu
domácího cestovního ruchu. Byl realizován také první Medical Tourism
Guide a základy webu www.medicaltourism.cz.
Na podporu lázeňství byly
realizovány:
1. workshopy – v Rusku, na Ukrajině, v Izraeli, Francii, Saúdské
Arábii a ve Spojených arabských
emirátech,
2. prezentace v zahraničních i domácích obchodních centrech –
Trenčín, Řezno, Praha, Pardubice
a České Budějovice,
3. veletrh cestovního ruchu Reisen
& Caravan v německém Erfurtu
s čistě lázeňskou expozicí,
4. studijní pobyty pro touroperátory z Ukrajiny a USA a lékaře
z Ukrajiny,
5. press tripy pro novináře z Ukrajiny, USA a Polska.

Ve spolupráci s Českým rozhlasem 1
– Radiožurnálem byl v jarních měsících 2011 připraven Lázeňský speciál
Po Česku. Ten posluchače postupně
zavedl do dvanácti známých i méně
známých lázeňských míst ČR.
CzechTourism je realizátorem
projektu Karlovarský týden, jehož
šestý ročník proběhl v říjnu 2011
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 opět přilákalo
do známého lázeňského místa řadu
odborníků, okolo 40 zahraničních zástupců z mnoha zdrojových trhů, ale
i laickou veřejnost. Součástí projektu
byl i workshop, kde téměř 30 českých a moravských lázní předvedlo
svou nabídku všem zahraničním
účastníkům. Pro české občany byla
připravena prezentace lázní v karlovarském OC Varyáda. Konference
Sdružení lázeňských míst České
republiky byla na žádost vedení
SLM přesunuta začátkem listopadu
do Luhačovic. Její putovní tradice by
měla být i v dalších letech zachována.

Spot na lázeňství –
v českých lázních si to
zkrátka 100 % užijete.
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Spot – Zima v Česku

Sport a aktivní dovolená
v roce 2011
Produkt Sport a aktivní dovolená
byl ustaven teprve v roce 2011.
V rámci zimní sezóny 2010/2011
probíhala zimní billboardová kampaň „Všude dobře, doma nejlíp“.
Billboardové plochy byly rozmístěny po celé České republice. Na podporu lyžařských resortů vznikly
zimní spoty z 12 lyžařských středisek, které byly umístěny a podpořeny on-line kampaní na internetovém
kanálu Stream.cz. Od listopadu 2011
do února 2012 proběhla kampaň
opět tematicky zaměřená na trávení
zimní dovolené v Česku se sloganem „Místo, které zahřeje u srdce“.
Kampaň měla za cíl zvýšit povědomí o možnosti trávení zimní dovolené v České republice, zatraktivnit
zimní nabídku jak na domácím
trhu, tak na cílových trzích i v zim-

ních měsících. Cílila na okolní státy
Polsko, Rakousko, Německo a Slovensko.
Na propagaci golfu byla realizována
integrovaná marketingová kampaň
ve Švédsku v rámci Golfresan on
Tour 2011. Ve spolupráci s časopisem
Golf byl připraven projekt „One
greenfee, two golfers“, v rámci nějž
je vydána a distribuována stejnojmenná brožura.
CzechTourism figuroval jako partner
u největší pražské sportovní akce
Prague International Marathon a motoristické akce roku Barum Rally.
Ve spolupráci s Asociací kempů
ČR byla vydána tiskovina Kempy,
brožura byla distribuována na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku
a zahraničí.

Kampaň Find your like in the Czech Republic
Tato kampaň probíhala v deseti evropských městech s velkým podílem
vysokoškolských studentů v období září–prosinec. Cílem bylo upozornit
na turistický potenciál Česka a zvýšit počet příjezdů z cílové skupiny studentů.
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Expozice 2011
Hlavním obsahovým motivem nové
expozice je obraz – velkoformátové
podsvícené fotografie a sestavy obrazovek jsou umístěny v modelech
věží tak, aby již z dálky přitahovaly
návštěvníky k expozici. Slouží nejen
pro filmové spoty o České republice,
ale také pro prezentace jednotlivých vystavovatelů. K lepší orientaci
slouží také velká podsvícená mapa
turistických atraktivit Česka.

Veletrhy
Oddělení veletrhů organizovalo
oficiální účast České republiky na 61
veletrzích cestovního ruchu v Evropě
a ve světě. Na 27 veletrzích zaměřených na Leisure a B2B klientelu
se CzechTourism účastnil se svou
novou oficiální expozicí pro rok
2011 a 2012 z dílny MgA. Bronislava
Stratila.
Účast na dalších 34 veletrzích byla
poté řešena formou typizovaných
shell expozic. Mezi tyto účasti patřily
jak veletrhy domácího cestovního
ruchu, tak další produktové veletrhy zaměřené na golf, MICE nebo
lázeňství.
Veletrhy byly vybrány dle marketingové strategie CzechTourism v destinacích, které se většinově podílí

na příjezdovém cestovním ruchu
do ČR. Dále též v zemích, které mají
v tomto ohledu růstový potenciál,
a na vzdálenějších trzích, na kterých
se Česko představuje v rámci platformy visegrádské čtyřky s dalšími
třemi členskými státy.
Pro rok 2011 bylo rozhodnuto o udělování příspěvku 30 % z ceny vystavovatelského sektoru komerčním
i nekomerčním subjektům.
Česká republika se představila jako
partnerská země na veletrzích Slovakiatour Bratislava, Reisemarkt Dresden, Chemnitzer ReiseMarkt a TC
Leipzig. Tradičně kvalitní a silně
obsazená účast ČR na Leisure a B2B
veletrzích, jako jsou ITB Berlín, MITT
Moskva a WTM Londýn, doplnila
účast na produktových veletrzích.

Především veletrhy se zaměřením
na MICE, IMEX Frankfurt a EIBTM
Barcelona se setkaly s vysokým
zájmem z řad vystavovatelů, kteří
projevili v roce 2011 velký zájem
i o další veletrhy v tomto segmentu,
především první ročníky zámořských veletrhů AIBTM Baltimore
a IMEX Las Vegas. CzechTourism se
také účastnil řady veletrhů domácího cestovního ruchu, namátkou
Jihočeský Kompas nebo ITEP Plzeň.
V rámci spolupráce visegrádské
čtyřky se CzechTourism účastnil
akcí SATTE New Delhi, Encontro
Commercial Braztoa, ITE Hong Kong
a ITB Singapur. Účast na golfových
veletrzích poté produktově doplnily
veletrhy a akce zaměřené na propagaci českého lázeňství, které zájmem
z řad lázeňských subjektů překonaly
veškerá očekávání.
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nejzajímavější trhy pro
Turistiku v české republice

USA

1 500 Kč/den

v průměru v ČR utratí americký
turista (nezahrnuje dopravu
a ubytování placené předem)

6 dnů

délka pobytu amerického
turisty

› 320 000

počet amerických turistů za rok

2,9 mld. Kč/rok

utratí američtí turisté v ČR

Zahraniční zastoupení
Zastoupení CzechTourism ve světě
mají jeden hlavní cíl, a to propagovat
ČR jako ideální turistickou destinaci.
V roce 2011 působilo ve světě 23 zahraničních zastoupení (ZZ) agentury
CzechTourism, z toho 20 tzv. prvního
stupně a 3 zastoupení druhého stupně (tzn., že propagace ČR a spolupráce s CzechTourism není hlavní činností dané kanceláře). Pod zahraniční
zastoupení v Mexiku navíc spadá
celá oblast Latinské Ameriky s „prodlouženou rukou“ do Argentiny
a Brazílie. Ke změně oproti roku 2010
došlo pouze v působnosti ZZ v Belgii
a Nizozemí. Tyto dvě kanceláře byly
sloučeny v jednu se sídlem v Amsterdamu.
V následujícím výčtu významnějších
akcí je vybrán mix toho, jakým způsobem zahraniční zastoupení Česko
propagují.
Řecká kancelář prezetovala Česko
jako romantickou destinaci u příležitosti soutěže krásy Jižní Řecko.
ZZ Benelux spustilo online kampaň
zaměřenou na romantickou dovolenou v Česku. Cílem kampaně je
posunout vnímání České republiky
od místa pro levnou dovolenou,
k destinaci, kde turista za rozumné
peníze prožije něco nezapomenutelného a výjimečného.
ZZ v Berlíně se účastnilo velmi
oblíbeného veletrhu příznačného
pro německé turisty: Touristik und
Caravaning v Lipsku a i zde se
organizátorům podařilo dosáhnout
nejvyšší návštěvnosti v historii –
69 000 osob. ČR byla na veletrhu
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partnerskou zemí. Druhou významnou akcí byla kampaň Find
your like in the Czech Republic.
Festival Bažant Pohoda Trenčín
s vysokým mezinárodním renomé
přilákal denně 30 000 účastníků.
Třídenní festival prezentoval Česko
jako destinaci pro mladé. Propagace se nesla také v duchu poledních
českých jídel podávaných v jedné
z restaurací v centru Bratislavy
s 500 místy, kde měli gastro klienti
možnost pročíst si materiály o české
kuchyni a získat inspiraci pro své
budoucí cesty do ČR.
V Budapešti se konaly již pošesté
České dny ve Velké tržnici. Česko se
prezentovalo jak z pohledu turismu,
tak z pohledu českého umění, jako
jsou sklo, bižuterie, ale i kosmetika.
A česká gastronomie byla prezentována také v rámci Českých dnů piva
ve středu města Budapešť.
ZZ v Curychu spojilo svou prezentaci s jedním z největších touroperátorů KUONI. Partneři společně
se Škodou Auto vystavěli expozici
v Langethalu, kterou přišlo navštívit
na 15 tisíc zájemců o ČR.
V duchu českého skla, designu
a módní show Czech Design Show
se nesla i prezentace Česka v indickém Dillí ve státní galerii Lala Kalit.
Prezentace ČR měla velký ohlas
v indických médiích a show české
gastronomie proběhla také v rámci
Czech Food Festivalu společně s cimbálovou muzikou a ochutnávkami
českých specialit.
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TOP 10 počinů czechtourism

Představujeme
turistické atraktivity

zahraničním touroperátorům z celého světa
Studijní cesta Enjoy the Czech
Republic se uskutečnila
již po desáté a navázala
na předchozí tradici
a vybudovanou značku.
Cílem projektu je představit
turistické atraktivity nejen Prahy,
ale především regionů ČR. Pro
touroperátory byly připraveny dvě
cesty. První vedla do středních
a jižních Čech, druhá na jižní
Moravu. Pozvání přijalo 25 hostů
z 15 zemí světa. Výběr zemí
proběhl s ohledem na význam
jednotlivých trhů a marketingový
plán CzechTourism pro rok 2011.
Nejvíce účastníků bylo z Ruska
a Indie. Dalšími zastoupenými
zeměmi byla z mimoevropských
trhů Čína, USA, Brazílie, Japonsko
a Turecko. Z evropských zemí byly
zastoupeny Itálie, Portugalsko,
Francie, Ukrajina, Norsko, Finsko,
Litva a Estonsko.

25 15
Hostů

zemí

Důležitou součástí programu
byl workshop určený pro české
subjekty cestovního ruchu
zaměřený na získání nových
obchodních kontaktů a posílení
stávající spolupráce.

hostil projekt Enjoy the Czech
Republic v roce 2011.
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ZZ ve Frankfurtu prezentovalo ČR
jako destinaci pro netradiční dovolenou. Nejvíce článků vyšlo na téma
romantické dovolené v nákladu
380 tisíc kusů v různých médiích.
V Jekatěrinburgu proběhl Týden českého filmu. Ve spolupráci s českými
subjekty byla připravena prezentační
roadshow pro novináře a touroperátory ve městech Jekatěrinburg,
Čeljabinsk, Nižnij Tagil a Tjumen.
Kyjev hostil lázeňský workshop s návštěvností 70 komerčních subjektů ze
strany krymských touroperátorů.
V Londýně se konal druhý ročník
pivního festivalu organizovaný
ve spolupráci s řetězcem irských barů
the Porterhouse. Festival navštívilo
celkem 27 tisíc zájemců nejen o české
pivo, ale i o pobyty v Česku.
Ve Španělsku připravilo ZZ propagační akci pro sportovní nadšence.
Výherce soutěže se zúčastnil pražského
maratonu a během jeho konání se vysílal speciální pořad ze studia v Madridu
s národním pokrytím věnovaný Praze
a České republice. Španělé jsou velcí
sportovní fanoušci a za sportem cestují
po celém světě.
ZZ v Mexiku se zaměřilo na sociální
sítě. Cílem bylo zvýšit počet fanoušků
a uvést do života Facebook pro Latinskou Ameriku. Ze 492 fanoušků jich
díky kampani bylo 7 248 ve španělské
verzi (+6 756) a z 34 v portugalské
verzi vzrostl počet na 3 319 (+3 285).
V Itálii vznikl trade bulletin, který se
stal hlavním komunikačním kanálem
s italskými touroperátory. Při golfových turnajích v Itálii se prezentovalo
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Česko jako golfová destinace. Pro
italské novináře byl zorganizován
golfový press trip.
ZZ v Moskvě připravilo společnou
lázeňskou roadshow se ZZ Jekatěrinburg a oddělením lázeňství CzechTourism Praha a Dny české kuchyně
v Petrohradu, které byly doprovázeny mediální kampaní.
ZZ New York prezentovalo Česko
na trade show a workshopu Signature Travel Network pro 150 návštěvníků. ČR se zde prezentovala společně
s dalšími zeměmi střední Evropy.
V Paříži byla vydána inzertní příloha o ČR v časopise TOUR HEBDO
určeném pro profesionály v cestovním ruchu v celkovém nákladu 10
tisíc kusů. Kromě předplatitelů byla
distribuována také na veletrhu TOP
RESA 2011.
Úspěšný MICE workshop proběhl
v Pekingu, kde se 40 zástupců médií
a 180 touroperátorů přišlo informovat o kongresové a incentivní nabídce
Česka.
České dny proběhly také v Soulu.
Po dobu několika dní a v několika
fázích se prezentovalo české umění,
divadlo a gastronomie.
Propagace ČR jako lázeňské destinace byla připravena také pro Skandinávii ve spolupráci s polskou a maďarskou centrálou cestovního ruchu.
V Japonsku proběhla roadshow
ve městech Sapporo, Akita, Niigata
a Kanazawa a veletrh Jata v Tokiu,
kde byl o naši destinaci mimořádný
zájem.

Wegrzyna & CK Wina, Krakov je
název prezentace, na které spolupracovaly české subjekty propagující
turismus, české víno a regionální
produkty. Z této akce vzešlo několik
přímých rezervací pobytů.
ZZ Varšava připravilo prezentaci
české gastronomie v Fortas Restranas
v Litvě. Po slavnostním zahájení byla
celý měsíc nabízena česká jídla.
V Rakousku se konala roadshow deseti zemí včetně Česka. Prezentovaly
svou nabídku téměř 160 touroperátorům. V sídle ZZ a Českého centra se
konal Pražský jarmark s prezentací
Prahy a její kultury.

nejzajímavější trhy pro
Turistiku v české republice

velká británie

1 500 Kč/den

v průměru v ČR utratí britský
turista (nezahrnuje dopravu
a ubytování placené předem)

4 dny

délka pobytu britského turisty

› 340 000

počet britských turistů za rok

2 mld. Kč/rok

utratí britští turisté v ČR
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Edice
V roce 2011 bylo vydáno 13 titulů
propagačních tiskovin v celkovém
nákladu 452 tisíc kusů v 10 jazykových verzích. Vybrané publikace
byly vyrobeny ve vícejazyčných
mutacích jako například katalogy
golfových hřišť či lyžařských středisek nebo katalog ubytovacích zařízení v ČR. Některé tituly vznikaly
ve spolupráci s partnerskými subjekty nebo ve spolupráci s regionálními
a destinačními managementy.
V roce 2011 byly zavedeny tři
formátové řady: formát imageový (210x285 mm), katalogový
(105x150 mm) a formát kombinující
image a praktické informace (B5,
176x250 mm). Tištěné propagační
materiály a CD byly distribuovány
prostřednictvím zahraničních zastoupení, na veletrzích cestovního ruchu
a ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, které se prezentují v zahraničí.

Aktivity sdružení států visegrádské
čtyřky
Společné aktivity sdružení států
visegrádské čtyřky (V4) probíhaly
od 1. července 2011 pod záštitou České republiky, která navázala na roční
předsednictví Slovenska. Česko,
Maďarsko, Polsko a Slovensko se
prezentují pod hlavičkou „European
Quartet – One Melody“ a sdílí společný webový portál www.european-quartet.com. Turistickou nabídku regionu
V4 nově prezentuje také propagační
spot určený pro odbornou veřejnost.

Evropské kvarteto pokračovalo
v zaměření svého marketingu na zvýšení objemu příjezdového cestovního
ruchu ze vzdálených trhů – USA,
Ruska, Číny, Indie, Brazílie, Japonska
a Taiwanu, které vykazují dlouhodobou tendenci růstu. Hlavními tématy
turistické nabídky středoevropských
zemí jsou tradičně produkty orientované na středoevropská města,
kulturu a historii, památky UNESCO,
lázeňství a zdravotní turismus, aktivní turistiku a zážitkovou dovolenou,
která si získává stále větší popularitu.

Všechny propagační tiskoviny jsou
ke stažení na www.czechtourism.cz
a www.czechtourism.com.

Tituly roku 2011
Česká kuchyně
Hrady a zámky
Vítejte v ČR – zemi UNESCO
Jednodenní výlety z Prahy
Golf guide
Praha image
Česká republika image
Mapa atraktivit
Zimní dovolená
Památky UNESCO
Katalog ubytování
Trhací mapa ČR
Trhací mapa Prahy
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V roce 2011 úspěšně proběhly tyto
akce:
1. 7 workshopů (Novosibirsk,
Kaliningrad, Petrohrad, Braztoa
Sao Paulo, CET Sao Paulo, Tokio,
Taipei),
2. 5 veletrhů (SATTE Dillí, SATTE
Bombaj, COTTM Peking, ITE
Hong Kong, ITB Asia Singapur),
3. 3 roadshow (USA a Kanada, Rusko, Indie),
4. 3 studijní cesty pro touroperátory
a novináře (USA a Kanada, Brazílie, Indie),
5. on-line aktivity: edukační program „Destination Specialist“ (e-learning) a e-seminář (webinar),
webová prezentace, propagační
spot,
6. tištěná média: vydání brožury
European Quartet v ruštině.

!
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Komunikace s regiony
Česko je v rámci organizace cestovního ruchu rozděleno na 17 turistických regionů. CzechTourism s nimi
udržuje kontakt přes síť regionálních
koordinátorů. Komunikaci s nimi
má na starosti manažer regionální
komunikace. Ten přenáší podněty
z regionů na půdu agentury CzechTourism a v případě nadregionálního
významu jednotlivých produktů
cestovního ruchu zprostředkovává
jejich zařazení do nabídky agentury.
Jedná se především o webové prezentace (Kudy z nudy, Czech Specials, czechtourism.com), tiskoviny,
veletrhy, mediální podporu aj.
Dvakrát do roka probíhají pravidelná
setkání koordinátorů turistických
regionů, na kterých agentura CzechTourism informuje o aktuálních
projektech a kampaních a diskutuje se
zástupci regionů o konkrétních problémech v oblasti cestovního ruchu.
Od poloviny roku 2011 pořádá agentura CzechTourism tzv. regionální
konference pro odborníky v cestovním ruchu. Jednotlivé kraje navštěvujeme s přibližně měsíční periodicitou,
přičemž spoluorganizátorem je vždy
kraj a regionální koordinátor. Regionálních konferencí se účastní především zástupci destinačních managementů, měst a obcí, místních akčních
skupin a mikroregionů, turistických
informačních center, profesních
organizací a podnikatelů v cestovním
ruchu. CzechTourism zde prezentuje
svou činnost, diskutují se budoucí
plány agentury a možnosti spolupráce s regiony. Prostor mají i jednotlivé
destinační managementy, popř. turis
tické oblasti, které se na území kraje
nacházejí. Jejich příspěvky se týkají

zejména aktuálních marketingových
kampaní s nadregionálním přesahem
a informací o turistických produktech
v konkrétních oblastech. S podněty
Start rebrandingu
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií přináší zásadní mezník
v marketingových aktivitách
CzechTourism na zahraničních trzích. Jednou ze součástí projektu
je vznik nové destinační značky.

Česká republika – jako v pohádce


Vaše nová známost


Česká republika – úžasně jiná



?

Česko – země příběhů
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z regionů pracujeme například při
tvorbě marketingové koncepce a marketingového plánu.

Odbor výzkumů, trendů
a inovací
Posláním odboru je poskytovat ostatním organizačním složkám agentury
a odborné i široké veřejnosti analytické a informační služby.
Oddělení výzkumů a analýz
V roce 2011 se oddělení výzkumů
a analýz zaměřilo jak na analýzu dat,
tak na primární výzkumy v oblasti
domácího, příjezdového i mezinárodního cestovního ruchu.
Zpracování aktuálních dat – Česká
republika
Statistiky Českého statistického
úřadu: příjezdový, domácí a výjezdový cestovní ruch; kapacity
hromadných ubytovacích zařízení;
statistický leták Facts & Figures 2011;
krajské reporty: analýza kraje z hlediska příjezdového cestovního ruchu
Statistiky České národní banky:
platební bilance cestovního ruchu
České republiky – devizové příjmy
a výdaje (čtvrtletní reporty)
Zpracování aktuálních dat – mezinárodní cestovní ruch
Country reporty: aktivní zpracování
dokumentů – ekonomické analýzy
trhů, statistiky příjezdů do ČR, výsledky marketingových šetření
Sledování a zpracování podkladů
z mezinárodních organizací – Evropská komise pro cestovní ruch
(ETC), Světová organizace cestovní-

ho ruchu (UNWTO), Světová rada
pro cestovní ruch (WTTC) apod.
Mezinárodní spolupráce s Evropskou komisí pro cestovní ruch v rámci propagace evropského příjezdového cestovního ruchu. Ve dnech
9.–12. února 2011 organizovala agentura CzechTourism zasedání skupiny
Market Intelligence Group. Tato
skupina je tvořena zástupci evropských národních turistických centrál
z oddělení výzkumů a její agenda
je zaměřena na výzkumy a analýzy
v mezinárodním cestovním ruchu.
Výzkumy a analýzy
Všechny výzkumy agentury CzechTourism zaměřené na cestovní ruch
za posledních deset let byly zdigitalizovány a zpřístupněny na http://
vyzkumy.czechtourism.cz.
Nově proběhly: průzkum návštěvníků ZOO, cyklovýzkum a výzkum
návštěvnosti turistických cílů 2010.

Oddělení trendů a inovací
V roce 2011 se oddělení trendů
a inovací soustředilo na sledování
a zpracování trendů v oblasti domácího, příjezdového i mezinárodního cestovního ruchu. Zjištění byla
aplikována do činností agentury
CzechTourism.
Studie Bezpečná destinace – posouzení bezpečnosti České republiky
jako turistické destinace z hlediska
kriminality, rizika terorismu, hygienických podmínek, přírodních hrozeb a tolerance vůči národnostním,
etnickým, náboženským a sexuálním
menšinám.
V počtu trestných činů na počet obyvatel je Praha bezpečnější turistickou
destinací než Vídeň, Paříž či Londýn.
Ve světovém žebříčku „mírumilovnosti“ (Global Peace Index) zase
Česká republika předčí řadu evropských zemí.

Výzkumy on-line

Konference Fórum cestovního
ruchu 2011
V listopadu organizoval CzechTourism fórum s hlavním tématem náboženský cestovní ruch a využití filmu
a audiovizuální tvorby v marketingu
destinací. Úplný přehled prezentací
je ke stažení na webových stránkách
konference http://forum.czechtourism.cz/.

Ukázky z prezentace
Bezpečná destinace
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Bezpečnost destinace je velice složitým a komplexním problémem a je
třeba ho vnímat v širších souvislostech. Studie hodnotí mezinárodní
postavení České republiky v úrovni
kriminality, z hlediska rizika nebezpečí teroristických činů, úrovně
bezpečnosti v silniční dopravě, úrovně hygieny, rizik přírodních hrozeb
a míry tolerance vůči národnostním,
etnickým, náboženským a sexuálním
menšinám.
Mezi nejvíce rozšířené mýty patří
pověst Česka jako místa, kde dochází
k častým krádežím a bují zde drobná
kriminalita. Z policejních statistik
mezinárodního srovnání s vybranými státy však jasně vyplývá, že
v České republice je nízká úroveň
kriminality, nízké riziko teroristického útoku, jsou zde velice dobré hygienické podmínky a také poměrně
nízké riziko přírodních hrozeb. Více
na http://vyzkumy.czechtourism.cz.

Příprava konceptu využití filmu
v propagaci destinace
Spolupracujeme s Czech Film Commission na propojení synergií filmového průmyslu a cestovního ruchu.
Obě instituce se snaží podpořit vznik
filmových kanceláří v českých regionech. Dosavadní aktivity jsou:
1. spolupráce s norskými producenty filmu „Journey to the
Christmas Star“ (Cesta za vánoční hvězdou, 2011–2012), návazná
propagace ČR jako pohádkové
destinace v Norsku,
2. byla natočena reportáž z Rakouska o využití filmového seriálu
Doktor z hor v marketingu destinace,
3. příprava knihy „Jak prodat destinaci ve filmu“. Cílová skupina:
organizace zabývající se cestovním ruchem na regionální úrovni
– destinační managementy, které
chtějí využít filmových natáčení
v jejich propagaci.

Fotografie
z natáčení
norské
pohádky
Journey to
the Christmas
Star
Zdroj: Sirena
film
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Nakladatelství CzechTourism
Hlavním cílem projektu Nakladatelství CzechTourism je přispět k rozvoji témat, jež v cestovním ruchu
hrají důležitou roli a dosud nebyla
dostatečně zpracována. Chce přispět
k lepšímu pochopení vybraných
témat, k jejich etablování v rámci
oboru cestovního ruchu a nabídnout zajímavou odbornou literaturu
studentům i odborníkům v oboru
cestovní ruch.
Publikační činnost
Cykloturistika
– současný stav
a perspektivy v České republice – První
ucelená studie zaměřená na komplexní
zhodnocení problematiky cykloturistiky
v České republice.
Organizace cestovního ruchu
v krajích a turistických regionech
České republiky – popisuje vztahy
mezi krajskými úřady a organizacemi, které zajišťují rozvoj cestovního
ruchu v České republice. Autoři
knihy mapují zdroje
financování a činnost destinačních
managementů (organizací cestovního
ruchu), které mají
podporovat rozvoj
cestovního ruchu
ve vymezených
oblastech.
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Odbor informační
podpory oboru
cestovního ruchu
Odbor IPCR vyvíjel v roce 2011 aktivity ve třech klíčových oblastech:
1. technická podpora on-line prezentací agentury CzechTourism,
2. certifikace turistických informačních center,
3. příprava projektu Národní informační portál s podporou call
centra.
V rámci první z nich patřil k nejdůležitějším rozvoj destinačního webu
www.czechtourism.com, u kterého byla
během srpna a září upravena sekce
lázeňství tak, aby lépe vyhovovala
požadavkům na segmentaci potenciálních klientů.
Webový portál oceněn
CzechTourism.com se stal vítězem
soutěže „Kentico Site of the Year
2011“ v kategorii Nejlepší státní/
komunální web. O vítězi rozhodovali přímo uživatelé Kentico CMS
z celého světa prostřednictvím
on-line hlasování. Do soutěže
o nejlepší webové stránky vytvořené na platformě Kentico CMS bylo
přihlášeno 192 webových řešení ze
14 zemí světa včetně USA, Austrálie a Velké Británie.

Na poli mezinárodní spolupráce se
pracovníci odboru podíleli na rozvoji webu visegrádské čtyřky www.
european-quartet.com. V závěru roku
začaly přípravy upgrade na vyšší
verzi redakčního systému Kentico,
jenž přinese daleko lepší možnosti
pro efektivní redakci a on-line marketing. Důležitou činností odboru
během celého roku byl technický
support portálu Kudyznudy.cz
propagujícího domácí cestovní ruch
v České republice. V rámci podpory
komunikace uvnitř agentury byl odbor pověřen úkolem vytvořit schéma
aplikace intranetu.

jejich zavedení. Paralelně probíhala
údržba dosavadního systému oficiálních turistických informačních center
(OTIC), do něhož bylo na konci
roku 2011 zapojeno na 340 subjektů,
a systému monitoringu návštěvnosti
turistických informačních center.
Kromě těchto aktivit odbor i nadále
zabezpečoval provoz vlastních informačních center na Vinohradské ulici
a Staroměstském náměstí. Poslední
jmenované infocentrum navštívilo
v roce 2011 více než 160 000 návštěvníků a proběhly zde prezentace mnoha regionů a subjektů působících
v cestovním ruchu.

Druhá oblast činnosti odboru
spočívala především ve spolupráci
s profesní organizací A.T.I.C. na přípravě jednotné certifikace turistických informačních center. Probíhala
jednání ke sjednocení certifikačních
kritérií obou systémů, k nastavení
fungování systému a složení certifikačních orgánů. Byly probírány různé formy kontrolních mechanismů
včetně metody Mystery shoppingu,
srovnávány přínosy a naopak rizika

Třetí oblast činnosti odboru zahrnovala přípravu dokumentace projektu
s cílem vytvoření portálu sjednocujícího všechny dosavadní webové
prezentace agentury.
V rámci podpory výše uvedených
činností byla vykonána řada výjezdů
s cílem informovat o činnosti odboru
a směřování jeho aktivit zástupcům
subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na všech úrovních.
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Hlavním úkolem odboru mediální
komunikace bylo v roce 2011 utvářet
pozitivní mediální obraz agentury
CzechTourism a České republiky
jako ideální turistické destinace.

vádění korektur mediálních výstupů
celé agentury, zajišťování překladů
pro PR články a tiskové zprávy určené pro zahraničí, prezentace o Česku
a agentuře CzechTourism studentům
a odborné české i zahraniční veřejnosti a správa bannerů či dílčích
reklamních předmětů.

Tiskové oddělení
Tento úkol plnilo tiskové oddělení
prostřednictvím aktivní komunikace
s tuzemskými i zahraničními novináři, psaním tiskových zpráv a PR článků, zahraničních i českých newsletterů, organizací tiskových konferencí,
zajišťováním inzerce v různých
periodikách apod. V kompetenci
tiskového oddělení bylo rovněž pro-

Těžiště spolupráce tvořila spolupráce
s veřejnoprávními médii, Českým
rozhlasem a Českou televizí, s celoplošnou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí Impuls, s celoplošnými
printovými médii Mladou Frontou
Dnes, Právem, Deníkem (Vltava
Labe Press) a řadou odborných
periodik působících na odbornou
i laickou veřejnost v České republice.

Odbor mediální
komunikace

nejzajímavější trhy pro
Turistiku v české republice

Itálie

1 300 Kč/den

v průměru v ČR utratí italský
turista (nezahrnuje dopravu
a ubytování placené předem)

4 dny

délka pobytu italského turisty

› 350 000

počet italských turistů za rok

1,8 mld. Kč/rok

utratí italští turisté v ČR

28__CzechTourism__Výroční zpráva 2011

Mediální projekty
■■ TV týdeník a portál Toulavá
kamera České televize – řešení
obsahové a dramaturgické náplně
pořadů na provázanost turistických produktů CzechTourism.
■■ TV prázdninový seriál Toulavá kamera ochutnává Česko – spolupráce
na scénáři, řešení obsahové náplně
seriálu, soutěž Czech Specials.
■■ Dvojka ČRo, Výlety – živé rozhlasové přenosy z agentury
CzechTourism, z mediálního
centra ORBIS (osm vysílání), živá
vysílání z regionů České republiky
(80 přenosů).
■■ Radiožurnál – turistické reportáže
ve večerním a sobotním Radiožurnálu (500 injektáží do cestovatelských pořadů).
■■ Impuls – self promo agentury
CzechTourism, podpora marketingových projektů, Rady a porady,
Tipy na víkend.
■■ V roce 2011 vydalo mediální
oddělení pro zahraniční veřejnost

■■

■■

94 tiskových zpráv (84 v roce 2010)
a 22 PR článků přeložených
do sedmi cizích jazyků.
České široké veřejnosti bylo odesláno 12 newsletterů s aktuálními
informacemi o dění v regionech
a v celém odvětví cestovního ruchu.
Zároveň bylo odesláno celkem
10 zahraničních newsletterů
v 8 jazycích.

Oddělení public relations
Komunikace se zahraniční odbornou veřejností
V roce 2011 oddělení PR organizovalo studijní cesty (press a fam tripy)
pro celkem 759 novinářů a touroperátorů, přičemž novinářů přijelo
425. Nejčastěji navštěvovali města
Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov,
Kutná Hora, Lednicko-valtický areál
a Plzeň.
Tematické tripy probíhaly v průběhu celého roku a celkem jich bylo
zrealizováno deset. Nejvíce hostů
přijelo z Velké Británie, Německa,
Itálie, Švédska, Ruska, USA, Ukrajiny a Nizozemí. Hromadného fam
tripu „ENJOY the Czech Republic
2011“ se účastnilo 25 zahraničních
touroperátorů z celého světa. V roce
2011 jsme zajišťovali itinerář a servis
17 televizním štábům, a to převážně
z evropských států. Hlavním cílem
filmařů byly Praha, Český Krumlov,
Kutná Hora a Karlovy Vary.
Dlouhodobě monitorujeme zahraniční mediální výstupy. V roce
2011 jsme zaregistrovali celkem
6 882 mediálních výstupů, z nichž se
na 4 421 výstupech přímo podílela
agentura CzechTourism.
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TOP 10 počinů czechtourism

Portál www.kudyznudy.cz
fenoménem
mezi portály cestovního ruchu

!

■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■

Portál Kudy z nudy se za dobu
sedmi let svého působení dostal
na vrchol podobných portálů
v Česku. Kudy z nudy nabízí
komplexní nabídku pro každého
cestovatele – lidé se tu mohou
inspirovat tipy na výlety po celém
Česku nebo se do dění na webu
přímo zapojit prostřednictvím
pravidelné fotosoutěže či
vkládáním zajímavého obsahu.
Ve statistickém srovnání
obdobných portálů cestovního
ruchu tak www.kudyznudy.cz
patří do první pětice.

V listopadu 2011 byla pro fanoušky
spuštěna zábavná aplikace Výletní
horoskop, která každý týden přináší pro každé znamení zvěrokruhu
zajímavý tip na výlet.
V září 2011 byly spuštěny zahraniční
jazykové mutace portálu ve zjednodušené podobě pro turisty v Německu (www.tschechienentdecken.de),
Polsku (www.pomyslydlaturysty.pl)
a na Slovensku (www.cesketripy.sk).

■■
■■

■■
■■

■■

Průměrně 350 tisíc
návštěvníků měsíčně,
v sezóně až 500 tisíc,
21 milionů zobrazených
stránek,
1 návštěvník portálu si
průměrně prohlédne 6 stránek
a stráví tu 5 minut,
45 % návštěvníků se vrací
opakovaně,
provozovatelé tu inzerují
6 tisíc nabídek na trávení
volného času,
do kalendáře bylo vloženo
20 tisíc akcí,
ve videokanálu je nahráno
120 videí,
fotogalerie portálu obsahuje
přes 40 tisíc fotografií
od uživatelů,
obsah rozšířilo
1 650 virtuálních prohlídek,
vítězem Cen Kudy z nudy
2011 se stalo Skalní
město Adršpach,
80 tisíc fanoušků
na Facebooku,
kniha Nejlepší výlety
v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku,
2 vydané brožury „Jaké je
Česko? Skvělé!“ a „100+1
originálních výletů Kudy
z nudy“.
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2011
Počet
akcí

Počet
osob

Počet
akcí

Počet
osob

Press
tripy

66

297

58

212

Fam
tripy

22

264

4

29

Press +
fam

10

130

10

202

TV
štáby

17

68

23

99

115

759

95

542

Celkem

Dovolená v Česku
Televizní spot „Dovolená v Česku
– to letí“ lákající tuzemské turisty
k návštěvě Česka získal v roce 2011
hlavní cenu na festivalu Tour Region
Film v Karlových Varech. Podle šetření navíc reklama skutečně motivovala
k cestám téměř 40 % z těch, kteří ji
na obrazovkách viděli.

2010

Komunikace s českou odbornou
veřejností
Před začátkem sezóny jsme již
po sedmé pro odbornou veřejnost
zorganizovali seriál Seminářů pro
odborníky v cestovním ruchu.
Cílem seminářů je seznámit přítomné s nabídkou turistických regionů
a oblastí Česka před novou sezónou
s důrazem na změny, ke kterým došlo oproti roku předcházejícímu.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a ACK ČR byla zrealizována v listopadu a prosinci úspěšná série šesti prezentací památek UNESCO
pro odbornou veřejnost.
Prezentace a výstupy z obou seminářů je možné shlédnout na webové
stránce www.czechtourism.cz.
Během roku měli zástupci cestovních
kanceláří, agentur a novináři možnost vyjet na některou z 18 studijních cest do regionů.

Televizní spot
„Dovolená v Česku
– to letí“
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Prezentace pro studenty a zahraniční
delegace – v průběhu roku přednášíme studentům vysokých, vyšších
i středních škol. Zároveň jsme prezentovali Česko a jeho turistické produkty
12 zahraničním delegacím zejména
z Číny, Jižní Koreje, Japonska a Ruska.

Eventy
V roce 2011 propagovala agentura
CzechTourism doma i v zahraničí
přes 50 regionálních kulturních akcí,
festivalů a sportovních eventů.
1. Podpora projektů překračujících
svým významem hranice ČR – Rally Bohemia, Trofeo Niké Bohemia,
ME Masters v silniční cyklistice, Bohemian Carnevale, Prague Fashion
Weekend, Glass Art Festival, Světový den ledového a slámového vína
– IceWine du Monde, Mezinárodní
hudební festival Český Krumlov,
Prague International Marathon.
2. Společenské projekty – cílené
na domácí cestovní ruch a incoming – TOURFILM a TOUR
REGION FILM Karlovy Vary,
TOURMAP Praha, ARTS AND
FILMS Telč. Spolupráce na projektech, příprava programů,
porot, projekcí a další obsahové
náplně festivalů.
Partnerství
Agentura CzechTourism má navázanou partnerskou spolupráci
s turistickými regiony, městy, profesními asociacemi a dalšími partnery,
jako jsou např.: Letiště Praha, ČSA,
Pilsner Urquell, Moser či NPÚ.
Spolupráce probíhá při propagaci
turistického potenciálu regionů, měst
(podpora akcí, MICE, medializace,
press a fam tripy).
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Czech Convention Bureau
Czech Convention Bureau (CCB)
funguje v rámci organizační struktury agentury CzechTourism jako
samostatné oddělení. Cílem CCB
je jednotná propagace ČR na poli
kongresové a incentivní turistiky,
a to na domácím i zahraničním trhu.
Zastřešuje jednotlivé regionální
kongresové kanceláře, a napomáhá
tak k dokonalému využití veškerého
kongresového potenciálu, který Česko nabízí. CCB je otevřená instituce.
V roce 2011 se rozšířil počet regionálních kanceláří z pěti na devět.
Spolupráce s nimi funguje na bázi
partnerství. Významným partnerem
v činnosti CCB jsou též soukromé
subjekty z oblasti kongresového a incentivního turismu.
Každoročně sestavuje CCB marketingový plán. Na jeho tvorbě se aktivně podílejí regionální kongresové
kanceláře, které vstoupily do partnerství. V marketingovém plánu jsou
promítnuty klíčové zájmy ČR a také
konkrétní strategické cíle našich
partnerů z řad regionů.
Pro zlepšování pozice ČR a Prahy
mezi ostatními světovými kongresovými destinacemi využívá CCB řadu
nástrojů:
■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

vychází v tištěné podobě a na nosiči CD.
Internet, CCB a jeho partneři se
propagují pomocí webu www.
czechconvention.com. Czech Convention Bureau využívá i facebook. V internetovém prostředí
byla představena MICE nabídka
země na portálech miceplaces.
com, meetpie.com.
Účast na odborných veletrzích a workshopech, které jsou
zaměřeny na segment MICE (pět
workshopů, osm veletrhů).
„Bid book“, jednotný materiál
se souhrnnou nabídkou kongresových prostor a služeb v Praze
a České republice. Tento materiál
je k dispozici všem subjektům,
které mají zájem profesionálně
prezentovat své kongresové prostory, ubytovací kapacity, doprovodné služby apod.
Fam a press tripy
Mediální spolupráce v Česku
i zahraničí
Marketingové kampaně – např.
marketingová kampaň zaměřená
na trh s asociačními meetingy,
která proběhla ve spolupráci s magazínem Associations
Meetings International. V rámci

■■

■■

kampaně byl vytvořen tzv. „BID
supplement“ o ČR jakožto ideální
MICE destinaci, který byl následně distribuován v rámci unikátní
databáze 10 000 kontaktů z řad
mezinárodních a evropských
asociací, výborů, PCO atd.
Specializované suplementy, které představují MICE nabídku ČR.
Tři suplementy byly zaměřeny
na německý a rakouský korporátní trh a na mezinárodní asociace.
Kampaně kandidatur, které pomáhají získávat mezinárodní akce
do ČR. Agentura CzechTourism
se v roce 2011 aktivně podílela či
podpořila na 31 kampaní kandidatur za účelem získání kongresů
do ČR. Díky kampaním kandidatur se CCB stalo jedním z hlavních partnerů pro lokální PCO
(organizátoři kongresových akcí)
a DMC (organizátoři incentivních
pobytů).

Czech Convention Catalogue,
který vychází pod záštitou CCB.
Kongresový katalog přináší informace o vhodných kapacitách pro
kongresy a konference ze všech
regionů České republiky s minimální kapacitou 50 míst. Dále
pak seznam organizátorů kongresů, konferencí a incentivních
akcí a jejích dodavatelů. Katalog
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Operační programy
Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR
Integrované operační programy
CzechTourism i v roce 2011 zajišťoval
přípravu a realizaci projektů vyhlášených Ministerstvem pro místní
rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (opatření na národní a nadnárodní úrovni).
Oblast cestovního ruchu v naší prioritní ose 4a a 4b navazuje na vládou
schválenou Koncepci státní politiky
cestovního ruchu na léta 2007–2013.
Příprava a realizace přijatých a schválených projektů probíhá v úzké spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj
České republiky, řídicím orgánem IOP,
odborem cestovního ruchu a odborem
rozpočtu MMR a v neposlední řadě
i s partnery jednotlivých projektů.
V přiložené tabulce je specifikace
všech deseti projektů, o jejichž realizaci CzechTourism usiluje.
Projekty lze zařadit do několika skupin podle aktuálního stavu zajištění
realizace, případně přípravy.

IOP č. 1 – Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu
s podporou call centra
Cílem projektu je vytvoření portálu, který sjednotí všechny dosavadní webové prezentace agentury
CzechTourism. Projekt počítá
s aktivním zapojením partnerů
na úrovni krajů a turistických regionů. Při realizaci projektu by měly
být využity nejnovější informační
technologie tak, aby potenciální klient dostal informaci o turistických
atraktivitách kdykoliv a kdekoliv.
Ve spolupráci s ČVUT a VŠE byly

IOP č.

Název

1

Zavedení národního informačního portálu CR s podporou call centra

2

Monitoring zahraničních návštěvníků Česká republika

3

Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika

4

Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnost v CR

5

Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu

6

Rebranding a marketingová podpora příjezdového CR

7

Marketingový mix na podporu DCR

8

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech ČR

9

Marketingová podpora MICE v České republice

10

Rating kvality poskytovaných služeb ve vybraných sektorech CR
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2008

2009

vyspecifikovány požadavky pro
technickou analýzu a ekonomickou
studii projektu.
IOP č. 2 – Monitoring zahraničních
návštěvníků Česká republika
Cílem projektu je definovat profily zahraničních návštěvníků v ČR
a zjistit, jak vnímají brand „Česká
republika“. Projekt bude probíhat
do roku 2014. V roce 2011 proběhl
výzkum zaměřený na oblast Ruska,
Ukrajiny a Pobaltí. Výsledky šetření
byly prezentovány odborné veřejnosti a slouží jako podklady pro další
2010

2011

2012

2013

2014

2015
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rozhodování při přípravě marketingových aktivit propagace cestovního ruchu ČR v zahraničí. Závěry
výzkumu jsou k dispozici na http://
vyzkumy.czechtourism.cz.
IOP č. 3 – Sběr informací - domácí
cestovní ruch - Česká republika
Cílem projektu je definovat profily
českých návštěvníků v turistických
regionech, a to s důrazem na národní
turistické produkty. Projekt mapuje
návštěvnost v jednotlivých turistických oblastech a regionech České
republiky, zaměřuje se na zjištění
skladby návštěvníků, způsob trávení
volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením
regionu, kvalitou poskytovaných
služeb a na zájem region v budoucnu
opět navštívit.
IOP č. 4 – Upevnění postavení
České republiky a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu
Byl zaměřen na marketingovou
komunikaci ČR jako atraktivní a zajímavé turistické destinace a jejím
cílem bylo motivovat zahraniční
turisty z vybraných destinací Evropy k návštěvě ČR. Kampaň byla
vysílána v nejvýznamnějších zdrojových zemích Evropy na satelitních televizních kanálech, posílená
intenzivní outdoorovou reklamou
a one – to – one komunikací v internetovém prostředí. Pojícím prvkem
kampaně byl originální vizuální
styl pracující s malířskou paletou
a zaměřený na národní produkty.
Tuto intenzivní marketingovou
kampaň zaznamenalo nejméně
25 milionů obyvatel evropských
zemí.

IOP č. 5 – Marketingové aktivity
ke zvýšení povědomí o domácím
cestovním ruchu
Cílem projektu bylo především zvýšit povědomí o možnostech trávení
volného času v tuzemsku, vytvořit
a zavést novou značku domácího
cestovního ruchu, provést přestavbu portálu Kudy z nudy a podpořit
činnost turistických informačních
center. Projekt obsáhl ještě řadu dalších aktivit: vydání mapy atraktivit
pro všechny turistické oblasti, vytvoření studijních materiálů o domácím
cestovním ruchu pro školy, kde se
cestovní ruch nevyučuje, mediální
kampaň na podporu domácího cestovního ruchu.
Aktivity spojené s prezentací tuzemské turistiky jsou od roku 2010
zaštítěny jednotným logem, sloganem a maskotem. Grafický symbol
panáčka symbolizujícího pestré aktivity spojené s cestováním v Česku
doprovodil slogan Dovolená v Česku – to letí! Díky projektu proběhly

vůbec první ucelené marketingové
kampaně na podporu DCR v historii.
V průběhu turistické sezóny 2011
(duben–listopad) byla realizována
souvislá marketingová kampaň
v tisku, na internetu, v outdooru,
dopravních prostředcích MHD a také
v televizním vysílání.
IOP č. 6 – Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu
Cílem projektu je vybudování jednotné prezentace Česka jako ideální
destinace pro trávení dovolené.
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Důvody pro rebranding jsou zejména oživení značky, snaha o zlepšení
image destinace. Proces rebrandingu
se neobejde bez vzájemné spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj,
partnerů v regionech a dalších
subjektů státní správy a samosprávy,
odborníků v oboru cestovního ruchu,
marketingové komunikace a subjektů podnikajících v cestovním ruchu.
IOP č. 7 – Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu
V roce 2011 agentura CzechTourism
připravila a předala k hodnocení
projekt na propagaci tuzemského
cestování. Projekt bude následně
realizován v letech 2012–2014.
IOP č. 8 – Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu
v regionech České republiky
Projekt je především zaměřen na užší
spolupráci se zástupci českých
regionů, na podporu přeshraničního
incomingu a na organizaci a propagaci významných inovativních akcí
cestovního ruchu v České republice
v oblasti designu, automobilismu
a kultury. Na základě spolupráce
agentury CzechTourism a významných regionálních subjektů cestovního ruchu bude vytvořen důležitý
národní dokument – Manuál pro
tvorbu produktů, který bude sloužit
jako příručka či návod pro tvorbu
konkurenceschopných a inovativních
regionálních i národních produktů
v celém Česku. Cílem propagace
významných akcí cestovního ruchu
bude organizace tří marketingových
akcí s mezinárodním významem
včetně kampaní a PR aktivit probíhajících do roku 2014. Přeshraniční incoming (Polsko, Slovensko,
Německo, Rakousko) bude podpořen

34__CzechTourism__Výroční zpráva 2011

integrovanou marketingovou kampaní respektující názory a cíle destinačních managementů jednotlivých
regionů a vznik 17 marketingových
skupin.
IOP č. 9 – Marketingová podpora
MICE v České republice
Cílem projektu je podpora marketingu služeb kongresového a incentivního turismu v Česku. Nabídka
kongresových a incentivních služeb
bude představena českým i zahraničním nákupčím.
IOP č. 10 – Rating kvality poskytovaných služeb ve vybraných sektorech cestovního ruchu
V roce 2011 připravoval CzechTourism projektovou dokumentaci.
Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost
V rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, který
vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, realizuje CzechTourism projekt „Rozvoj kvalifikační
úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu“, zkrácený název
projektu: „Vzdělávání v cestovním
ruchu“.
Projekt byl zahájen 1. 11. 2011, doba
trvání projektu je plánována na 36
měsíců, předpokládané datum ukončení projektu je 31. 10. 2014.
Cílem projektu je umožnit zaměstnavatelům a zaměstnancům v cestovním ruchu rozšíření a osvojení
si nových pracovních kompetencí,
dovedností a znalostí.

Uvedeného cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit cílených na:
1. poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb,
2. cestovní agentury a kanceláře,
3. průvodce,
4. zaměstnance turistických informačních center,
5. provozovatele sportovních zařízení a fitcenter a dalších.
Vzhledem k rozdílným potřebám,
úrovním odborných znalostí a kompetencím budou vzdělávací aktivity
připraveny specificky pro řadové
zaměstnance, střední a vyšší management. Projektu se budou moci
účastnit pouze osoby s místem
výkonu práce mimo území hlavního
města Prahy. Primárně je zaměřen
na mikro, malé a střední podniky.
Školení budou realizována od podzimu 2012 a budou probíhat celkem
21 měsíců.

Spoty UNESCO
vznikly v koprodukci s Českou
televizí a společností Frmol, s.r.o.
Tyto spoty byly vysílány v rozšířeném prime-timu na prvním
a zpravodajském programu ČT
a budou v roce 2012 využity
v další komunikaci na palubních
obrazovkách dopravců, např.
Českých aerolinií, Student Agency, RegioJet.

Spoty Unesco
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TOP 10 počinů czechtourism

Slovácko s Baťovým kanálem
Vítězem European
Destination of Excellence

Dalšími čtyřmi finalisty byly:
■■
■■
■■

■■

Vzhledem k vysoké kvalitě
přihlášek se porota rozhodla
udělit také šest speciálních cen:

1
Každoročně vyhlašovaný
speciální projekt Evropské
komise s cílem zviditelnit
méně tradiční evropské regiony
a upozornit na jejich kouzlo
a unikátní rysy. To vše v duchu
filozofie udržitelného rozvoje
cestovního ruchu, s důrazem
na rozmanitost, autentičnost
a originalitu. Česká republika se
soutěže účastní od roku 2009
a jejím garantem je agentura
CzechTourism.
Téma „Obnova hmotného
dědictví” přilákalo rekordních
26 destinací z celé České
republiky, které se do soutěže
přihlásily. Vítězem se stalo
Slovácko s Baťovým kanálem1.

Mikroregion Kahan – Muzeem
průmyslových železnic
Orlické hory a Podorlicko –
pevnost Hanička
Turistická oblast Králický
Sněžník – síť pevnostních
opevnění a Vojenské muzeum
v Králíkách
Žatecko2 – Chmelařské
muzeum s Chrámem chmele
a piva

■■

■■
■■

2
■■
■■

■■

3

Cena ředitele CzechTourism
za unikátní projekt – Dolní
oblasti Vítkovice
Cena za profesionalitu
– Plzeňsko3
Cena za mimořádné
partnerství a udržitelnost
– region Poodří – Moravské
Kravařsko
Cena za kulturní identitu
– Broumovsko
Cena za kvalitu práce
destinačního managementu
– Litoměřicko
Cena za propagaci
technického dědictví
od Českého svazu stavebních
inženýrů – Jáchymovsko
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financování
agentury je
dlouhodobě
vyvážené
CzechTourism vykazuje za rok 2011
rozpočet ve výši 427 736 tis. Kč
v této struktuře:
Neinvestiční příspěvek
CzechTourism
Investiční příspěvek
CzechTourism
Neinvestiční příspěvek
na projekty IOP
Celkem

Rozbor zaměstnanosti a čerpání
mzdových prostředků:
Čerpání mzdových prostředků se
sleduje v CzechTourism druhově:

379 356 tis. Kč
8 000 tis. Kč
40 380 tis. Kč
427 736 tis. Kč
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■■

Mzdové prostředky centrála hlavní pracovní poměr

■■

Mzdové prostředky centrála
ostatní osobní náklady (DPČ
a DPP)

Na mzdy zaměstnanců CzechTourism byla v roce 2011 vyčerpána
suma 32 480 000 Kč při výši rozpočtu 33 762 000 Kč. Průměrný počet
zaměstnanců na plný pracovní
úvazek byl 68. Na odměny pracovníků na DPČ a DPP byla v roce 2011
vyčerpána suma 2 057 000 Kč při
rozpočtu 2 057 000 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.
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10 %

90 %
IOP

Nadlimitní

24 %
66 %

Podlimitní
Veřejné zakázky
malého rozsahu

10 %

CzechTourism

Veřejné zakázky agentury
CzechTourism v roce 2011
dle zdroje finančních prostředků

Veřejné zakázky
V roce 2011 zadala agentura CzechTourism celkem 67 veřejných zakázek, jejichž dodavatele vybrala
na základě zadávacích či výběrových
řízení.
■■

58 zakázek
bylo realizováno z rozpočtu agentury CzechTourism,

■■

8 zakázek
z prostředků projektů Integrovaného operačního programu,

■■

1 zakázka
z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rámci Integrovaného operačního
programu (IOP), který je financován
ze strukturálních fondů Evropské
unie, bylo zadáno více než 90 % objemu finančních prostředků formou
otevřeného nadlimitního řízení.
V rámci prostředků ze státního
rozpočtu (CzechTourism) byl způsob
zadání zakázek rozložen rovnoměrněji. Přibližně třetina objemu
nákladů byla zadána jako nadlimitní řízení, dvě třetiny jako zakázka
malého rozsahu a necelých 10 % jako
podlimitní řízení.
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CESTOVNÍ RUCH
TVOŘIL 2,7 % HDP

Rok 2011 byl pro Českou republiku
z hlediska příjezdového cestovního
ruchu rekordní. Do českých hromadných ubytovacích zařízení přijelo
celkem 6,8 milionu zahraničních turistů, což bylo o 7,9 % více než v roce
2010, a současně nejvíc v historii.

Přenocování
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 Zdroj: ČSÚ – satelitní účet cestovního ruchu (TSA), data za rok 2010.
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Cestovní ruch přímo vytváří 2,7 %
hrubého domácího produktu české ekonomiky a zaměstnává 4,7 %
osob1. Díky multiplikačnímu efektu
je však jeho celkový přínos ještě
vyšší. Kromě toho cestovní ruch
výrazně přispívá ke zmírňování
regionálních disparit a pomáhá
vytvářet pracovní místa v regionech
s vysokou nezaměstnaností. Aktivní
formy domácího cestovního ruchu
(pěší turistika, cykloturistika a různé
sporty) podporují zdravý životní styl
obyvatelstva, a přispívají tak k prevenci civilizačních chorob.
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Dny ledového vína
Agentura CzechTourism ve spolupráci s dalšími
partnery projektu
uspořádala první ročník soutěže
ledových a slámových vín
„IceWine du Monde 2011“.

Výrazně vzrostl i počet přenocování
zahraničních turistů, když dosáhl
19,9 milionu, což bylo o 8,1 % více
než v roce 2010. Počet přenocování
tak rostl v minulém roce rychleji než
počet příjezdů, což v praxi znamená
prodloužení průměrné doby pobytu. Ta v roce 2011 činila 2,906 přenocování na jeden příjezd.
Na výborných výsledcích roku 2011
se významně podíleli turisté z Ruska, kterých přijelo do ČR rekordních
570 tisíc, a meziroční nárůst dosáhl
37,5 %. Hlavní zdrojovou zemí bylo
i v roce 2011 Německo (1,42 milionu
zahraničních turistů, nárůst o 5,5 %),
významně přibylo také turistů
z Polska (6,6 %), které je po Německu a Rusku třetím nejvýznamnějším
trhem. Rostl také počet turistů ze
Slovenska, Itálie či Francie. Na mimoevropských trzích zaznamenala

ČR nárůst poptávky v Brazílii, Číně,
Kanadě a Mexiku.
Příjmy České republiky z mezinárodního cestovního ruchu dosáhly
v roce 2011 celkem 135 miliard
korun. Saldo platební bilance
za cestovní ruch skončilo přebytkem
54,4 miliardy korun. V meziročním
srovnání příjmy ze zahraničního
cestovního ruchu téměř stagnovaly, když meziroční změna dosáhla
-0,7 %. Do vývoje platební bilance se
negativně promítl vývoj kurzu koruny k euru a nižší korunové pobytové
výdaje zahraničních turistů.
Vývoj příjmů z mezinárodního
cestovního ruchu byl v roce 2011
pod velkým tlakem. Silnější korunu
během hlavní sezóny i snížení pobytových výdajů ale vykompenzoval
rekordní růst návštěvnosti.

Dny ledového vína poskytly
výrobcům ledových a slámových
vín příležitost vzájemně porovnat svá vína na světové úrovni.
Do soutěže bylo přihlášeno
83 vzorků ledových a slámových
vín ze 41 vinařství z celého světa.
Degustátorům z Francie, Rakouska, Slovenska a Česka předsedal
generální ředitel Světové vinařské organizace (OIV) Frederico Castellucci. Po jedné zlaté
medaili dostali vinaři z Kanady
a Chorvatska a dvě zůstaly v Česku, jmenovitě ve Vinařství Josef
Valihrach.
Odborným garantem projektu
byla Státní zemědělská a potravinářská inspekce s podporou
České centrály cestovního ruchu
– CzechTourism, Národního
vinařského centra, Vinařského
fondu ČR, Centrály cestovního
ruchu Jižní Morava, hejtmana
Jihomoravského kraje, starostů
měst Lednice a Valtice a Střední vinařské školy ve Valticích.
Záštitu projektu poskytla předsedkyně poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová.
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Přínos cestovního ruchu pro ČR

Platební bilance
cestovního
ruchu České
republiky
mil. Kč

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

231 131,1

219 151,1

247 084,8

284 044,0

319 678,7

350 658,8

371 868,1

367 812,1

399 338,0

408 394,4

Doprava

56 560,5

60 556,3

69 859,0

69 913,8

77 312,5

90 494,2

91 328,3

88 749,0

97 120,4

96 674,7

Cestovní ruch

96 289,2

100 310,1

107 231,8

115 526,9

132 914,1

139 828,2

133 118,2

132 623,0

135 954,0

135 007,0

Ostatní služby

78 281,4

58 284,7

69 994,0

98 603,3

109 452,1

120 336,4

147 421,5

146 440,1

166 263,6

176 712,7

209 280,3

205 914,4

230 520,4

246 148,0

270 651,9

291 419,4

298 001,1

293 884,5

324 030,2

342 075,3

29 332,8

33 725,7

47 571,4

52 619,5

58 874,1

69 075,5

70 942,6

63 429,5

78 741,9

84 344,3

Bilance služeb – příjmy
z toho:

Bilance služeb – výdaje
z toho:
Doprava
Cestovní ruch

51 549,3

54 419,2

58 398,0

57 777,6

62 174,3

72 219,2

78 632,0

77 160,1

77 585,4

80 569,0

Ostatní služby

128 398,2

117 769,5

124 551,0

135 750,8

149 603,5

150 124,7

148 426,4

153 294,9

167 702,9

177 162,0

21 850,8

13 236,7

16 564,4

37 896,0

49 026,8

59 239,4

73 867,0

73 927,6

75 307,8

66 319,1

Bilance služeb – saldo
z toho:
Doprava

27 227,7

26 830,6

22 287,6

17 294,3

18 438,4

21 418,7

20 385,7

25 319,5

18 378,5

12 330,4

Cestovní ruch

44 739,9

45 890,9

48 833,8

57 749,3

70 739,8

67 609,0

54 486,2

55 462,9

58 368,6

54 438,0

Ostatní služby

-50 116,8

-59 484,8

-54 557,0

-37 147,5

-40 151,4

-29 788,3

-1 004,9

-6 854,8

-1 439,3

-449,3

Zdroj: Česká národní banka
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