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Poděkování
partnerům
Monika Palatková
ředitelka

Vážení kolegové a partneři,
i přesto, že rok 2017 opanovalo marketingové téma baroka,
agentura se zároveň připravovala na mezinárodní oslavy
česko-slovenské vzájemnosti roku nadcházejícího.
Mezi top zdrojové trhy z hlediska příjezdů se zařadily země,
v nichž operují naše zahraniční zastoupení: Německo,
Slovensko, Polsko, Rusko a USA, nadále také pokračoval velmi
dynamický nárůst počtu turistů přijíždějících z asijských zemí.
Výzvou na poli zahraničních zastoupení, na kterou jsme v roce
2017 zareagovali otevřením našich poboček druhého stupně
a nastartováním marketingových aktivit, bylo posilování naší
působnosti ve strategických teritoriích s vysokým potenciálem
pro incoming – v Indii, Izraeli a na Blízkém Východě. Věříme,
že právě tato teritoria budou v následném vývoji cestovního
ruchu hrát strategickou roli a CzechTourism již nyní plánuje
další posílení své působnosti mimo jiné v oblasti Kanady,
Kazachstánu či Běloruska.
V roce 2017 pokračoval nejen nárůst počtu příjezdů
i přenocování domácích i zahraničních turistů, ale vzrostly
i příjmy z cestovního ruchu a především se nám podařilo
zvýšit regionální rozptyl turistů do méně vytížených lokalit
mimo Prahu.
Agentura zároveň připravila několik významných odborných
akcí – Travel Trade Day, Fórum cestovního ruchu či festival
Tourfilm, a zároveň se stala partnerem dalších odborných
seminářů či workshopů.
CzechTourism se zaměřil na strategické cíle představující
predikci vývoje cestovního ruchu na základě statistických
dat i na marketingové cíle určující predikci výkonu vlastních
měřitelných aktivit agentury. Švýcarský model propočtu
přínosu činností agentury CzechTourism pro veřejné rozpočty
nám ukázal, že každá koruna vložená ze státního rozpočtu
do chodu agentury následně generuje 19 Kč zpět do veřejného
rozpočtu. Považuji tuto bilanci za zcela výjimečnou a děkuji
tímto všem našim partnerům za to, že nám pomáhají efektivně
propagovat značku Česká republika doma i v zahraničí.
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Fact sheet
2017
příjmy z příjezdového cestovního
ruchu 162 miliard Kč
AVE: 3,46 mld. Kč
OTS: 8,67 mld. zobrazení kampaní
počet mediálních výstupů: 6 261
počet fanoušků na sociálních
sítích: 1,39 mil.

Cestovní ruch 2017 v číslech:

10,2 mil.

26,3 mil.

příjezdů
zahraničních
turistů do HUZ.

přenocování
zahraničních
turistů v HUZ.

6.

64 %
51 %

zahraničních
turistů
přijíždí do
Prahy.

zahraničních
turistů přijíždí
opakovaně.

31 %

nejbezpečnější
země světa dle
Global Peace
Index.

3/4

zahraničních
turistů jsou
Evropané.

zahraničních
turistů přijíždí
v hlavní sezoně
(07–09).

1/3

zahraničních
hostů tvoří
turisté ze
sousedních
zemí.

3,6

9,2 %

meziroční
nárůst příjezdů
zahraničních
turistů
(2017/2016).

dne je
průměrná
doba pobytu
zahraničních
hostů.

AVE = cena publikovaného příspěvku, kdyby byl umístěn do stejného
média jako inzerát
OTS = kolikrát měli obyvatelé starší 15 let možnost přečíst, zhlédnout či
vyslechnout konkrétní příspěvky v průběhu sledovaného období
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Agentuře
CzechTourism
a jejím aktivitám se
v roce 2017 věnovalo
2 069 příspěvků,
z nichž většina byla
zaměřena korporátně
(81 %).
Finanční zhodnocení
mediálních aktivit (AVE)
dosáhlo celkové hodnoty
70,8 mil. Kč, přičemž hlavní
podíl na tom měly tištěné
tituly (58 % – konkrétně
Mladá fronta DNES), weby
(22 % – konkrétně novinky.
cz) nebo televize a rozhlas
(18 % – konkrétně TV Nova).
Vysokou hodnotu
AVE zaznamenala
i publicita TOP titulu
tohoto roku, a sice
magazínu COT
business (4,7 mil. Kč;
105 článků), který byl
zároveň stěžejním
B2B médiem.

Tiskové
oddělení
Tiskové oddělení se v roce 2017 zaměřilo na posílení korporátního PR,
přičemž destinační PR bylo zachováno v rámci mediálních partnerství,
především pořadu Snídaně s Novou. Oddělení kooperovalo
na partnerských i korporátních projektech, zajišťovalo kompletní
servis Mediálního centra ORBIS včetně přednáškové činnosti pro školy
a mezinárodní delegace cestovního ruchu. Zajistilo novinářský a PR
servis a uzavřelo mediální partnerství s klíčovými odbornými médii.
analýzy, proslovy a oficiální projevy, je správcem
aktualit pro webovou korporátní prezentaci a spravuje
korporátní profily na sociálních sítích.

Oddělení vytvořilo unikátní obsah pro komunikaci
aktuálních témat České republiky na zahraničních
zastoupeních, produkčně zajišťovalo centrální
překlady a korektury cizojazyčných textů, mediální

Celkový vývoj publicity podle tonality
400
350
300
250

pozitivní
neutrální
ambivalentní
negativní

počet příspěvků
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200
150
100
50
0

01

02

03

04

Print a online
Destinační
I. Počet výstupů
II. OTS (čtenost, sledovanost,
poslechovost)*
III. AVE (v Kč)
IV. Favourability (pozitivní v %)

Korporátní

05

06

Televize
Destinační

07

08

09

Rozhlas

Korporátní

Destinační

10

Celkem

Korporátní

Destinační

Korporátní

11

12
měsíc

Souhrn

311

1625

78

29

–

26

389

1680

2069

375,20

629,99

87,46

148,92

–

87,69

462,66

866,60

1 329,26

–

1 175 928 Kč

–

42 %

14 830 366 Kč 41 907 179 Kč 6 875 000 Kč 6 024 897 Kč
6%

17 %

0%

7%

21 705 366 Kč 49 108 004 Kč 70 813 370 Kč
5%

17 %

Interní
audit
Cílem interního auditu je podpora CzechTourism při efektivním
plnění jejích úkolů. V roce 2017 se oddělení interního auditu zaměřilo
především na nastavení spolupráce se zřizovatelem, konzultační
činnost ve věci 3E, aktualizaci katalogu rizik, normativním úpravám
vnitřních procesů.

15 %

15
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Odbor
Strategie a marketingové
komunikace
Kancelář odboru Strategie a marketingové komunikace |
Marketingová komunikace | Veletrhy | Edice | Online distribuce
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Radana Koppová
ředitelka odboru

„Hlavní marketingové téma – české baroko
– se prolínalo celým marketingovým mixem
agentury CzechTourism, a to doslova všemi
smysly. Téma sloužilo k podpoře všech
produktových řad a bylo efektivně šířeno
napříč všemi kanály. Intenzivně jsme se
věnovali také tématu nadcházejícího roku
– 100 rokům česko-slovenské vzájemnosti
nejenom ve vztahu k cestovnímu ruchu, ale
také v rámci meziresortního projektu, který
marketingově agentura zabezpečuje.“
Činnosti odboru:
Marketingové plánování a strategie krátkodobého,
střednědobého a dlouhodobého charakteru
Vývoj komunikační strategie a kreativního konceptu,
jeho exekuce a zajištění mediálního pokrytí
Zajištění a realizace oficiálních prezentací České
republiky na veletrzích, spolupráce při realizaci
veletrhů organizovaných zahraničními zastoupeními,
realizace produktových veletrhů
Supervize činností marketingové komunikace ZZ
Spolupráce při produktové komunikaci, zajištění
partnerské komunikace, vývoj mezioborového
brandingu značky Česká republika
Ediční aktivity, fotoprodukce, kooperace
při grafických a tiskových pracích
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Marketingové
kampaně
Oddělení marketingové komunikace připravilo pro rok 2017 ve spolupráci
s agenturou WMC Grey kreativní koncept „Baroko všemi smysly“
navazující na dlouhodobou strategii positioningu České republiky jako
země příběhů. Na podporu domácího i cestovního ruchu byly realizovány
kampaně představující hlavní barokní památky v zemi. Součástí kampaně
na domácím trhu byl také projekt BarokoPlay, ve kterém studenti
filmových škol pomocí videoklipu představovali barokní památky
mladému publiku. Vítězem se stal klip s názvem #TechnoMeetsBaroque.
Oddělení realizovalo videa Národní klenoty II představující kandidáty
k zápisu na seznam UNESCO nebo sérii Cesty barokem.
Nová podoba stránky
www.ceskozemepribehu.cz
s barokními tématy.
Vítězný videoklip projektu BarokoPlay

Realizace
soutěže
DestinaCZe.

Ukázky tiskové a online inzerce

360°
barokní
videa pro
virtuální
realitu.

Koordinace
grafických
prací.
Online
barokní
itineráře.
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Vítězem DestinaCze 2017
se stala Skalní města Broumovska
Absolutním vítězem pátého ročníku soutěže o nejoblíbenější
destinaci České republiky, kterou vyhlašuje agentura CzechTourism,
se stala Skalní města Broumovska. Výsledky soutěže byly vyhlášeny
na slavnostním večeru v rámci konference Fórum cestovního ruchu.
O titul nejlepší tuzemské turistické atraktivity soutěžili
finalisté během září a října. Po tuto dobu přidělovala
veřejnost prostřednictvím webových stránek
www.ceskozemepribehu.cz.
Památky, které prošly obnovou a nyní znovu lákají
návštěvníky, soutěžily v kategorii Fénix – znovuzrozený
projekt. Právě v této kategorii uspěl citlivě
zrekonstruovaný zámek Mitrowicz. Kategorie Kudy
z nudy – zážitek pro celou rodinu inspiruje ke strávení
rodinné dovolené.  Zde zvítězilo návštěvnické
středisko Vodní dům. Skalní města Broumovska
vyhrála v kategorii Česko jede, která je určena všem
milovníkům aktivní dovolené. Skalní města zároveň
nadchla nejvíce hlasujících a stala se tak absolutním
vítězem soutěže. Z Eko-friendly atraktivit dbajících
na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný
cestovní ruch nejvíce hlasů získala Návštěvnická centra
na Šumavě.  V kategorii Baroko všemi smysly uspěl
Zámek Valtice.

Výsledky soutěže DestinaCZe 2017:
Fénix – znovuzrozený projekt
1. Zámek Mitrowicz
2. Zámek Svijany
3. Dačického dům v Kutné Hoře
4. DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury
5. Centrum Walzel

Kudy z nudy – zážitek pro celou rodinu
1. Vodní dům Želivka
2. Peklo Čertovina
3. Pradědovo dětské muzeum
4. Archeopark Chotěbuz
5. Filmový uzel Zlín
Česko jede
1. Skalní města Broumovska
2. Beskydská magistrála
3. Labská stezka – kaňon Labe
4. Cyklostezka Bečva
5. Vysočina Aréna
Eko-friendly
1. Návštěvnická centra na Šumavě
2. Levandulový statek
3. EKOPark Liberec
4. Domy přírody
5. Alternátor – ekotechnické centrum Třebíč
Baroko všemi smysly
1. Zámek Valtice
2. Broumovský klášter
3. Západočeské baroko
4. Zámek Troja
5. Arcibiskupský palác Olomouc

Absolutní vítěz:
Skalní města
Broumovska
(3 355 hlasů)
Rozdáno bylo:
přes 82 000 hlasů
Veřejnost letos
mohla své favority
ocenit formou zlaté,
stříbrné a bronzové
medaile
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Meziresortní projekt k oslavám
výročí roku 2018

Záměrně jsou v rámci loga
využívány pouze základní grafické
prvky, jakými jsou barevnost
trikolory a letopočty jednotlivých
významných výročí. S ohledem na
univerzálnost využití loga nebyly
voleny žádné figurativní elementy.

V roce 2018 si Česká republika připomene řadu významných
„osmičkových“ výročí. Vláda České republiky považuje
za mimořádně významné zejména sté výročí založení novodobé
státnosti v roce 1918 a padesáté výročí pražského jara 1968. Obě
události nejen zásadně formovaly českou identitu, ale byly také
součástí pohybů přesahujících hranice státu. Rok 2018 poskytne
rovněž příležitost připomenout čtvrtstoletí česko-slovenského
rozdělení, procesu, který opět souvisí s širšími dějinnými
událostmi, v daném případě rozpadem socialistického bloku.
V rámci meziresortní spolupráce jsou podpořeny
různorodé projekty, agentura CzechTourism
je pověřena zajištěním jejich jednotné
marketingové podpory. Agentura CzechTourism
v rámci této meziresortní spolupráce v roce 2017
zahájila přípravy jednotné vizuální i obsahové
komunikace všech subjektů zapojených do oslav.

CzechTourism pro oslavy nadcházejícího roku
připravil v roce 2017 jednotný kreativní koncept
a logo. To je vyvedeno v původním českém
autorském písmu Sklonar. Abeceda Sklonar použitá
pro logo 100. výročí je dílem autorů současné
generace české typografické školy – Martina Váchy
a Marka Pistory.

Cílem marketingových aktivit v rámci meziresortního
projektu je zvýšení návštěvnosti České republiky
a podpora obchodního přínosu prostřednictvím
turismu, kulturních, sportovních a ostatních aktivit.

Tvorba
vizuálů,
audio
a video
spotů.

Ukázka webu www.spolecnestoleti.cz

Tištěné
propagační
materiály.
Tvorba
webového
portálu
a aplikace,
sociální sítě.

Tištěné
prezentační
materiály.

Zmapování
vnímání značky
Česká republika
a zhodnocení
dopadu
marketingové
kampaně.

Logo
a vizualizace
oslav k využití
pro ostatní
resorty.
Nákup
mediálního
prostoru.
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Czech
and Slovak

CZ
EN

Century

DE
PY
Prague, the National Monument at Vítkov. The permanent exhibition titled “Cross-roads of Czech and Czechoslovak statehood”
shows the significant turning points in our 20th century history.

Wenceslas Square in Prague is the venue of revolutionary events in our history.
The establishment of the new State of Czechoslovakia was declared here on 28 October 1918.

Stories of the Czech and Slovak
Century
1918. The yearning
of many Czechs and
Slovaks for life in a
common, sovereign
state became reality.
Czechoslovakia, a new republic on the
map of Europe, took its first step with hope
on the journey through history and soon won
international respect and recognition. 2018,
a century has just passed since the events of
the time. The map of Europe has changed
many times in this period. The borders of our
countries have also changed. In spite of this,
the year 1918 remains a breakthrough year in
our modern history. 100 years is a beautiful,
round anniversary, let us celebrate it! Let’s recall
the interesting stories and visit the places that
remind us of our common history (Czech and
Slovak history).

DRESDEN

22

16

13

Žatec

KARLOVY
VARY

16

Nový Bor
LIBEREC
ÚSTÍ NAD
Železný
LABEM
Brod

12

Jáchymov

Jablonec
nad Nisou

16 16
Kamenický
Šenov

any
rm
Ge

1
1

4

3
9 28

Mladá
Boleslav

PRAHA

Lány

26

9

23
Janské
Lázně

21

5 17

museum
modern architecture

spa

industrial architecture

castle, chateau

Jewish monument

y
an
m
er
G

Czech Republic
JIHLAVA

18
Třebíč

OLOMOUC

Kopřivnice
Kroměříž

Luhačovice

1

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Hodonín
Lednice

Austria

6

Valtice

Poland
Bardejov

ŽILINA

Tvrdošín

20

Zlín

BRNO

Hukvaldy

Rožnov pod
Radhoštěm

11

Leštiny

24

TRENČÍN
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The infantry log cabin K-S 14 “U Cihelny”
near the Municipality of Králíky.
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Church of the Most Sacred Heart of Our Lord.
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This map does not reflect the precise
location of the shown objects. It is not
a cartographic work, but rather an
illustrated schematic map of the main
tourist attractions.
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Spišské
Podhradie

@czechandslovakcentury
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#CZECH100

Information about Czech and Slovak
Century is available also at
www.czechandslovakcentury.com

www.czechtourism.com
@czechrepublic

Practical information for
travelling in the Czech
Republic is available also at
www.czechtourism.com
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Main living area of the Tugendhat Villa with a vista of the winter garden.
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How does an enlightened man change the face
of a city for centuries? Ask František Ulrich, the
thirty-six year old lawyer, poet and chiefly Mayor
of Hradec Králové, who did so in the first

three decade
greatest arch
including Ko
that they cou
the urban pe
lovers of mo
Hradec Král
visit to a con
certificate. w
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@VisitCZ

Plečnik changes Prague

14 25 OSTRAVA

TRNAVA

@VisitCZ
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It was built by the Přemyslids, developed
by Emperor Charles IV with Petr Parléř,
reconstructed by the Habsburgs… Prague
Castle. It was modernised by Slovenian architect
Jože Plečnik. He reconstructed the castle
courtyard, dressed the gardens, designed the
interiors, and among others, the president’s
apartment and the castle library. He did this
free-of-charge with respect to Masaryk and his
second homeland, and the same applied to the
remarkable Church of the Most Sacred Heart
of Our Lord in Vinohrady.
www.prague.eu

Litomyšl

6

@czech_and_slovak_century

Stories of the legions

KRAKÓW

Králíky

Žďár nad
Sázavou

Telč

#SLOVAK100

With trepidation, resolve and certainly also fear,
the men assumed duties during the mobilisation
of 23 September 1938. Within a few hours,
they occupied the newly built fortifications in
the border region. Seven days later, they returned
home with tears in their eyes. The Munich Treaty
surrendered the border region to Germany without
any battle. Even today, fans of military history can
find thousands of smaller and larger bunkers,
type 37 light fortifications, infantry log cabins,
modern strongholds and fortresses, especially in
Eastern Bohemia and Northern Moravia.
www.east-bohemia.info/military-history/

The historical building of the Main Train Station
in Prague – Fanta Café. Detail of the secession
decorations showing the date of establishment of
Czechoslovakia, 28 October 1918.

monument inscribed on the
UNESCO World Heritage List

Fortified border region

3

The pre-condition for establishment of the
state besides the idea, yearn and diplomacy was
also military power. This was embodied by the
Czechoslovak Legions – the military corps
created abroad during the First World War,
mainly in Russia, but also in France and Italy.
After the war, the legions represented a force that
not only militarily intervened in many territorial
disputes, but from which the members of the
gendarmery, castle guard and Czechoslovak
intelligence service were also recruited. And
the current legion monuments? For example,
Gočár’s rondo-cubist building of the former
Legiobanka in Prague on Na Poříčí, but also
the mobile museum – a reconstructed legendary
legion train in which our soldiers coped with the
Trans-Siberian Railway. A monumental memorial
tomb was built at Vítkov to commemorate the
legionnaires and to celebrate the courage of the
Czech nation. www.nm.cz

2
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2
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In the footsteps of T. G. M.
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Tracing the footsteps of Tomáš Garrigue
Masaryk would be a task worthy of the greatest
travellers of the last century. From his birthplace
and youth in Southern Moravia, through Vienna,
Geneva, Paris, London, the United States of
America, not to mention the Siberian mission
and Japan. So, let’s take a short-cut. From the
permanent exhibition devoted to Masaryk in
his home town of Hodonín, through Prague
Castle, where he not only performed official
duties, but which he also modernised with the aid
of Slovenian architect Plečnik, to the Village of
Lány in the Kladno region, where the President
Liberator rested at his summer seat – Lány
Château, and which is also the site of his other
museum exhibition and finally also his grave at
the local cemetery. www.muzeumtgm.cz/en

The Gymnasium of J. K. Tyl in Hradec Králové was designed by Josef Gočár.

100 km

Prague, the Müller Villa by Adolf Loos.

Functionalist metropolis

9

Austrian Manchester – the nickname of Brno at
the turn of the 19th and 20th centuries. The textile
industry brought money into the city and the
money brought in world renowned architects. The
most famous of them, Mies van der Rohe, built
one of the most beautiful villas in the world for the
Tugendhat family. A Functionalist work of art,
which is inscribed on the UNESCO Heritage
List. The German architect was proficiently
contested by a Czech tied to Brno – Bohuslav
Fuchs, but he was not the only one. The list of
Brno’s modern architectural monuments
is extensive and includes almost four hundred
buildings, from private exhibitions, through cafés,
churches to the monumental pavilions of the Brno
Show Grounds. www.gotobrno.cz/en
8

Adolf Loos, in spite of the fact that he did not
study architecture, changed its face like no other
creator in his era. At the beginning he fulfilled
his Functionalist credo of “an ornament
is a crime” in Vienna, and then also in Paris,
his native Brno, Prague and other cities. And
he consistently avoided this crime also when
designing the house interiors for wealthy Plzeň
(Pilsen) townspeople, especially from the Jewish
community, before and after the First World War.
When taking a guided tour of four reconstructed
flats by Loos in Plzeň, you taste the austere,
functional, and simultaneously spectacular and
harmonious atmosphere of the beautiful interiors.
You can even dream for a while about what it
would be like to live in such a flat at such a time.
www.adolfloosplzen.cz/en/

Negotiations on the Czech
Republic and Slovakia

Anyone who would follow the conversation of two
men who took off their perfectly fitting jackets
in the heat of August 1992 and sat down in the
shade of the trees in a garden of Brno’s Černá
Pole, would have got the impression that they
were only sharing some confidential stories. But
both men, respectively prime ministers of the
Czech and Slovak governments Václav Klaus
and Vladimír Mečiar, were actually negotiating
the division of Czechoslovakia at Tugendhat

15.01.18 13:27

Pilsen, apartment interior designed by Adolf Loos.

Tugendhat Villa in Brno.

Villa. For some, it was a sad parting, yet for
others only hope and expectation. For the entire
world it was a peaceful, friendly parting. Two
sovereign states were born within Central Europe.
www.tugendhat.eu

10
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Veletrhy
Veletrhů se dohromady účastnilo více než 250 vystavovatelů z řad
komerčních i nekomerčních subjektů a díky rekordní návštěvnosti
na řadě akcí přesáhl celkový počet oslovených návštěvníků
1 600 000.

EXPO Astana 2017 – český pavilon

V roce 2017 připravilo oddělení veletrhů expozici
České republiky na celkem 21 významných domácích
i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Kromě
tradičních veletrhů na hlavních zdrojových trzích
byly připraveny také dvě expozice v zemích bez
zahraničního zastoupení, a to na veletrzích SATTE
New Delhi a IMTM Tel Aviv. Účast České republiky
byla zajištěna i na nejvýznamnějším golfovém
veletrhu International Golf Travel Market. Na poli
kongresové turistiky byla zajištěna prezentace na

Titul „Nejlepší
lázeňská
destinace“ pro
CzechTourism
na veletrhu
MITT Moskva.

ATM Dubai

dvou nejvýznamnějších veletrzích – IMEX Frankfurt
a IBTM Barcelona. Velký zájem hosted buyers budila
nejen expozice samotná, ale i destinační prezentace
probíhající přímo v prostorách stánku.
Od června do září probíhala také světová výstava
EXPO Astana s tématem „Energie budoucnosti“.
Během tří měsíců jejího konání si prohlédlo expozice
více než 3 860 000 návštěvníků.

Bronzová soška
Mezinárodního
úřadu pro
výstavnictví pro
pavilon České
republiky na
EXPO Astana.

Nejoblíbenější stánek
„Most Popular Booth
Award“, nejzajímavější
expozice „Most
Outstanding Booth Award“
a cena za nejlepší národní
tým „Best Team Award“ na
asijském veletrhu Beijing
International Tourism
Expo (BITE).
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A Ferienmesse Vídeň
B ITB Berlín
C	BITE Peking
D WTM Londýn
E	IBTM Barcelona
F IMTM Tel Aviv
G Reisen & Caraven Erfurt
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Ocenění 2017
v soutěžích:

Fénix Content
Marketing
2. místo v
kategorii
jednorázová
média / katalog
za B2B Catalogue.
Fénix Content
Marketing
3. místo v kategorii
jednorázová média
/ firemní kalendář
za Kalendář
barokní Česko
2017.

Edice
Oddělení připravilo nový grafický a textový obsah pro komunikační
téma roku 2018, produkovalo publikace pro Český dům na Zimních
olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a zajistilo tiskoviny pro
českou expozici na EXPO 2017 v Astaně. Oddělení se podílelo na
přípravě, vizualizaci, realizaci a supervizi výstupů meziresortního
projektu ČS100, v rámci kterého byla vydána ediční řada v čele
s image knihou Společné století.
Výsledkem intenzivnější spolupráce s agenturou
CzechInvest byla mimo jiné ediční řada určená pro
cílovou skupinu investorů v České republice. Připraven
byl proobchodní B2B Catalogue / Destination Manual,
který pokrývá celé produktové portfolio agentury.

Kalendář 2017
v kategorii
nástěnný kalendář
/ cenu za podporu
turistického ruchu
/ za Kalendář
barokní Česko
2017.

Turist
Propag
1. místo v kategorii
turistická
informace roku
2017
za Průvodce po
barokním česku.

23

publikací
v 11 jazykových
verzích.

Fotoprodukce
a fotoreportáže.

6 nových

publikací ve
4 jazykových
verzích.

11 nových

jazykových
verzí
originálních
titulů.

11

Rozšiřování fotobanky akcentovalo téma roku 2018
– společné česko-slovenské výročí. Fotografie se
zaměřily i na témata UNESCO, outdoor, zajištěna byla
i produkce velkoformátových fotografií destinací pro
interiér Kongresového centra Praha.

4

nové
korejské verze
a reedice
4 dalších pro
ZOH 2018.

supervizí
nových
publikací
a pravidelných
reedic.
Rozšíření
licencí.

2

supplementy.
Více než

100

nových
fotografií
v tiskové
kvalitě.

Společné

století
Czech and Slovak Century
Das tschechische und slowakische Jahrhundert
Чешский и cловацкий век

spolecnestoleti.cz
czechandslovakcentury.com

ザ・ベスト

プラハ

プラハ
不思議な迷路の中心点
数あるチェコの町の中でも、その首都・
プラハほど多く語られ、記述された所は
ありません。

オブ・チェコ

世界で最も美しい石の橋、
カレル橋に佇み、沈黙し
た彫像のシルエットの間から、幾つもの曲がりくね
った路地や美しい広場にあふれた旧市街を歩き、丘
の上にそびえ立つプラハ城、聖ヴィート大聖堂を眺
めれば、
その理由は容易に納得できます。
この地に
生まれ育った者にさえも、
この光景は色褪せることな
く、新たな感動を与え続けているのです。
百塔の町・プラハは、歴史と現代が混じり合う神秘
の迷路、欧州を支配してきた様々な権力者、軍事司
令官、錬金術師、ユダヤの律法学者などが集った不
思議な場所です。
ラビ・レーヴが粘土で作ったゴーレムに息を吹き込
んだのも、
アルチンボルドが果物と野菜で肖像画を
描いたのも、ルドルフ二世の宮廷で錬金術師がるつ
ぼの中に賢者の石を探求し続けたのも、
カフカがそ
の暗く、重苦しい作品を書いたのも、皆プラハでし
た。
またスメタナやドボジャーク、
モーツァルトやリス
トが観客の割れるような拍手を聞いたのも、宗教改
革家ヤン・フスが説教をしたのも、
コペルニクス、
ケ
プラー、
ガリレイ、
ジョルダーノ・ブルーノ、
そしてティ
コ・ブラーエが天体望遠鏡を覗き込んだのも、皆プ
ラハだったのです。

Czech

5h

ドイツ

2018

2:00 h

1:10 h

チェコ百年のストーリー
近代史にその名を刻んだ場
所を発見してみませんか。

www.czechtourism.com

(Vila Tugendhat)
トゥーゲントハット邸

ブルノ (Brno)
プラハから列車で2時間28分

English

100 let

příběhu České republiky

100 Years

Objevte místa, která se zapsala
do naší novodobé historie.

Prague

100 Years of the Czech Republic Story
Destination Manual

Nechte se zavést do časů nebývalého rozkvětu
českého kulturního i veřejného života. Do časů
noblesy a elegance, odvážné architektury,
svébytného designu a vizionářských značek.

www.ceskozemepribehu.cz

Průvodce
českým stoletím

Vila Tugendhat
Brno

of the Czech
Republic Story

Published by CzechTourism, Prague 2017 ©
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
info@czechtourism.cz
Written by: Rostislav Křivánek and CzechTourism
Translation: Skrivanek
Cover photo: UpVision; Libor Sváček
Photograph: CzechTourism, Libor Sváček, Aleš Motejl,
Ladislav Renner, Petr Polák, Pavel Radosta, David Marvan,
Pavel Vopálka, Jiří Strašek, Petr Slavík, Lenka Jamnická,
Václav Jirásek, Lukáš Žentel, Petr Slavík, Václav Sojka,
Richard Klíčník, Radomir Režný, Milan Drahoňovský,
Barum Czech Rally Zlín, Colours of Ostrava, Smetanova
Litomyšl, RunCzech; Kateřina Uksová, National Technical
Museum; © Prague Castle Administration, Photo: Jan
Gloc; Lázně Teplice v Čechách; Priessnitzovy léčebné
lázně; Petr Toman

nový titul 2018
obsahuje mapy

Destination Manual

Production: Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz
Year: 2017, 1st edition
The data given cannot be guaranteed
in spite of meticulous research.
The information is presented as a sample. It is not
intended to be comprehensive.

100 лет

истории Чешской Республики

The previous issue of the
Destination Manual came
2nd place in Fénix Content
Marketing competition.

Откройте для себя
с
места,
вошедшие в историю новейшего
edition 2018
времени.

Позвольте пригласить Вас в эпоху небывалого
расцвета чешской культурной и общественной
жизни. В эпоху благородства и изящества, смелой
архитектуры, самобытного дизайна и стратегических
брендов.

www.czechtourism.com

и оздоровительные
центры

Вилла Тугендхат
Брно

Ukázky edičních
titulů 2017

100 Jahre

Geschichte der Tschechischen
Republik
Entdecken Sie jene Orte, die
sich ins Buch der Geschichte der
Neuzeit eingetragen haben.

Lassen Sie sich in die Zeit der Hochblüte des
tschechischen kulturellen und öffentlichen Lebens
entführen – in die Zeit der Noblesse und Eleganz,
mutiger Architektur, unverwechselbaren Designs
und visionärer Marken.

www.czechtourism.com

100 years

of
the Czech Republic story
Die

Bergwelt

Disco
Discover
places that have
h
become
a part of modern history.

Best of

Tschechiens

Villa Tugendhat
in Brünn

Let us take you to the times of the unprecedented
boom of Czech cultural and public life. To the times
of grace and elegance, bold architecture, distinctive
design and visionary brands.

www.czechtourism.com

Wandern und Biken
Tugendhat Villa

in Brno

the Czech Republic

KARLOVY VARY

カルロヴィ・ヴァリ

London

Frankfurt

チェコの文化・社会生活が空前の繁栄を迎えた時代
に、貴方もタイムスリップしてみませんか。
高雅さと
エレガンス、大胆な建築、独特なデザイン、
そして時
代を先駆けしたブランドの時代に・
・
・

978-80-7513-160-7, 1st edition

プ
の
人
時
冠
物
々
の

Berlin

České století

Not for sale.
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www.prague.eu/ja

Century

The official tourist presentation
of the Czech Republic.
www.czechtourism.com
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Mariánské Lázně
マリアーンスケー・
ラーズニェ

PLZEŇ

プルゼニュ

ズビ

Zb
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Paris
0

0:5
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Munich

発行：チェコツーリズムプラハ
2015年プラハ、2017年改訂
編集：チェコツーリズムプラハ
翻訳：ADS LangLinx, s. r. o.
表紙写真：Lednicko-valtický areál, 写真：Ladislav Renner
写真：Ladislav Renner, Libor Sváček, Jaroslav Mareš,
Aleš Motejl, Pavel Vopálka, David Marvan
デザイン：Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz
www.czechtourism.com
チェコ共和国公式観光案内
ISBN：978-80-7513-132-4
非売品
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Portál
czechtourism.com
je zaměřen
na komplexní
propagaci
turistického
potenciálu Česka
v zahraničí.

Portály agentury
CzechTourism
V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017
V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017 zaznamenaly všechny weby dohromady
zaznamenaly
weby
V
období od 1.všechny
ledna 2013
dodohromady
31. prosince 2017

80 550
návštěv
80 550
000000
návštěv
80 550 000 návštěv
webů:
80
550
000
V období
odNávštěvnost
1. ledna
2013 návštěv
do 31. jednotlivých
prosince 2017
zaznamenaly všechny weby dohromady
V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017
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Portál czechtourism.com je zaměřen
na komplexní propagaci turistického
potenciálu Česka v zahraničí.

Portál CzechTourism.cz je základním
komunikačním nástrojem agentury
CzechTourism s odbornou
veřejností. Portál zprostředkovává
domácí odborné veřejnosti
a médiím novinky, trendy a analýzy
z oblasti cestovního ruchu.

Na www.czechtourism.com pravidelně přibývají
články o aktuálním dění v České republice. Potenciální
turisté se tak na webu mohou dočíst o nejdůležitějších
událostech v České republice, o nejnavštěvovanějších
památkách, o české a moravské přírodě a aktivitách,
pro které jsou v Česku ideální podmínky. Důležitou
součástí webu je i kalendář akcí, kde návštěvníci
stránek naleznou detaily o nejdůležitějších událostech,
za kterými se vyplatí do České republiky přicestovat.
Stránky v roce 2017 zaznamenaly téměř 3 mil.
návštěv.

Agentura CzechTourism prostřednictvím portálu
www.czechtourism.cz informuje odbornou veřejnost
o svých aktivitách doma i ve světě.
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Kudyznudy.cz

Portál
Kudyznudy.cz
dosáhl v roce
2017
mimořádných
úspěchů.

Portál Kudyznudy.cz dosáhl v roce 2017 mimořádných úspěchů.
Projekt, který propojuje podnikatele a provozovatele s jejich návštěvníky,
aktuálně nabízí přes 75 tisíc tipů na výlety; ty v roce 2017 přilákaly
celkem 13,5 milionu návštěvníků. Celková čtenost www.kudyznudy.cz
se vyšplhala na hodnotu 47,5 milionu zobrazení. Nejsilnější věkovou
skupinou jsou čtenáři od 25 do 34 let (33%) a od 35 do 44 let (25 %), více
než polovina návštěvníků (52%) se na portál opakovaně vrací. Největší
procento uživatelů je z Prahy, Středních Čech a Jižní Moravy, a tomu
odpovídají i nejvyhledávanější stránky jednotlivých regionů.

75 tisíc
tipů na
výlety.
13,5 milionu
návštěvníků.

Vizualizace nejpopulárnějších akcí/aktivit:

P1/2017

Jarní hrnčířské trhy
v Berouně

Řípská pouť
Stezka
korunami
stromů
v Janských
Lázních

Matějská pouť v Praze

Pohádková vesnička
Podlesíčko – originální
ubytování, které rozzáří
dětské oči

Body The Exhibition
v Praze

Mirakulum – výprava
do země zábavy
i poznání

Pražský novoroční
ohňostroj

Romantický
hrad Bouzov
– hradní
skvost
střední
Moravy

Ledové sochy
na Pustevnách

Tvarůžkový festival
Olomouc

Ledové království –
pohár města Rožnova
Noc kostelů

Stezka v oblacích
Dolní Morava

Český Grand
Canyon – Velká
Amerika

Pražská
muzejní noc

Čarodějnice
Vyhlídka Máj –
na Ladronce
jeden
z nejkrásnějších
rozhledů na Vltavu

Bobová dráha
Kadlcův mlýn
v brněnském
Mariánském
údolí

Živá voda –
prosklený tunel
pod vodou
v Modré
u Velehradu

Plocha odpovídá návštěvnosti podstránek. A přestože je toto 20 nejvíce navštěvovaných stránek akcí/aktivit, v celkovém součtu tvořily jen 8 % všech zobrazení akcí/aktivit.

Vizualizace nejpopulárnějších akcí/aktivit:

Vánoční trhy Praha

Stezka v oblacích Dolní
Morava

Signal festival

Stezka
korunami
stromů
v Janských
Lázních

Český Grand Canyon –
Velká Amerika

P2/2017

Manolo
Blahnik –
The Art
of Shoes
v Museu
Kampa –
od října
mimořádná
otevírací
doba!

Vánoční trhy Brno

Vyhlídka Máj –
jeden
z nejkrásnějších
rozhledů na Vltavu

Pražský novoroční
ohňostroj
Týden sportu
zdarma v Praze

Mirakulum – výprava
do země zábavy
i poznání

Kluziště
na Letné –
největší
ledová
plocha
v Praze

Pekelné doly – největší
pískovcové podzemí
v Evropě pro motorkáře

Pohádkové peklo
Čertovina u Hlinska

Živá voda – prosklený
tunel pod vodou
v Modré u Velehradu

Vánoční trhy v Kuksu

Burčákový
pochod Milotice

Pančavský
vodopád
v Krkonoších –
nejvyšší vodopád
ČR

Skanzen Rožnov
pod Radhoštěm
– Valašské
muzeum
v přírodě

Olomoucké
Vánoce

Plocha odpovídá návštěvnosti podstránek. A přestože je toto 20 nejvíce navštěvovaných stránek akcí/aktivit, v celkovém součtu tvořily jen 6 % všech zobrazení akcí/aktivit.

Celková čtenost
www.kudyznudy.cz
se vyšplhala na
hodnotu 47,5
milionu zobrazení.
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Odbor Regionální
partnerství a vztahy B2B
Kancelář odboru Regionální partnerství a vztahy B2B |
Produkt management | Czech Convention Bureau |
Eventy | Informační centra | Udržitelnost projektů a ČSKS
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Aleš Pangrác
ředitel odboru

„V roce 2017 jsme odstartovali projekt organizace
destinačního managementu, stali jsme se
partnery významných eventů, které mají zásadní
přínos pro domácí i incomingový ruch České
republiky a uspořádali jsme desítky odborných
seminářů, workshopů a školení pro B2B partnery.“
Činnosti odboru:
Zajišťování partnerství s regiony, veřejnými
i soukromými subjekty
Komunikace produktových linií cestovního ruchu
Partnerská spolupráce s mezinárodními
i regionálními eventy
Koordinace marketingových a obchodních aktivit
pro oblast MICE
Provoz a certifikace turistických informačních center
Realizace odborných seminářů, workshopů a školení
Zajištění věcné realizace projektu ČSKS a projektů
v udržitelnosti
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Oddělení
Produkt managementu
Oddělení produktového managementu v roce 2017 realizovalo
aktivity v rámci tří hlavních produktových linií.

Propagace v rámci tradičního
produktu lázeňství

Tradiční české lázeňství

Kulturní turismus

bylo prezentováno na několika významných akcích
včetně prezentační akce v Bratislavě, na které se
představily jednotlivé lázeňské subjekty České
republiky.

zahrnoval nejen filmový turismus a gastronomii,
ale i tradice, Česko určené mladým cestovatelům
a realizaci projektu EDEN, v rámci kterého byla
vybrána nová vítězná destinace.

Aktivní turismus

Oddělení navrhlo a nastavilo marketingová témata pro
roky 2019–2020. Komunikace s partnery a odborníky
v cestovním ruchu probíhala v rámci několika
ustanovených pracovních skupin.

se zaměřil na aktivity v oblasti cykloturistiky a golfu
a v roce 2017 se více věnoval dosud neuchopenému
segmentu horských kol. Ve spolupráci s Asociací
horských středisek se podařilo připravit novou
kreativu pro kampaň České hory.

PR spolupráce
na akcích
Otevírání
lázeňské sezóny
(Karlovy Vary,
Mariánské
Lázně).

Realizace
výstavního
stánku na
veletrhu
FOR BIKES.
Česko jede
– rozšíření
obsahu
webu.

Cykloturismus jako jedno z ústředních podtémat propagace aktivního turismu

Prezentace
českého
golfu na
veletrhu
IGTM.

Výběr lokalit,
památek, eventů
a projektů
pro hlavní
komunikační
téma roku
2019–2020.
Realizace
projektu EDEN
ročník 2017
– výběr nové
destinace.
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Časopisecký
seriál
Zapomenuté
Baroko.
Prezentace
lázní
v obchodním
centru
v Bratislavě.

Realizace press
tripu aktivní
dovolené
s důrazem na
horská kola
a zimní české
hory.

Realizace press
a fam tripu
aktivní dovolená
s důrazem na
golf. Kampaň
k produktu golf
pro Velkou Británii.

Zapojení do
společné
evropské
kampaně
Konzultace
UNESCO.
obsahů
B2C a B2B
komunikace
s regiony
a odbornými
institucemi.

Ukázka mediálních výstupů
k produktu aktivní turismus

Ukázka kampaně České hory
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Eventy
Oddělení spolupracovalo na více než stovce regionálních kulturních
akcích, festivalech, sportovních událostech a realizovalo 50. ročník
Mezinárodního festivalu filmů s tematikou cestování – Tourfilm.
Oddělení se podílelo na mimořádné propagaci České
republiky v rámci top kulturních a sportovních akcí.
Mezi nejvýznamnější se řadí Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary, Pražské jaro, Colours of
Ostrava, Bohemia JazzFest, RunCzech, Jizerská 50,
Czech Truck Prix, Velká pardubická nebo Laver Cup.
Kromě spolupráce na jednotlivých eventech se
stávajícími a novými partnery připravilo oddělení
semináře „Poznejte regiony ČR 2017“.

Finanční přínos
pro cestovní ruch:

Bohemia JazzFest

109,3 mil. Kč

Colours of Ostrava

98,4 mil. Kč

Czech Truck Prix

40,5 mil. Kč

Velká Pardubická

33,5 mil. Kč

Oddělení realizovalo 50. ročník Mezinárodního
festivalu filmů s cestovatelskou tematikou – Tourfilm.
Festival se koná od roku 1967 a je jedním ze 17
členů Mezinárodního výboru turistických filmových
festivalů. V roce 2017 se do soutěže přihlásilo 368
soutěžních snímků. Kromě propagačních spotů se
mohli nově do soutěže zapojit i amatérští filmaři
a vlogeři. Hlavní tváří festivalu Tourfilm 2017 se stal
známý cestovatel Miloslav Stingl.

Efektivita vybraných eventů 2017 – výzkum
zpracovaný společností MindBridge Consulting a.s.

U 54 % domácích
návštěvníků byl
Bohemia JazzFest
v Praze hlavním
důvodem návštěvy
destinace a pro dalších
23 % domácích
návštěvníku byl jednou
z aktivit, kvůli které se
do regionu vydali.

Hudební festival
Colours of Ostrava byl
u 83 % domácích a 83 %
zahraničních návštěvníků
uveden jako hlavní důvod
příjezdu do destinace.
65 % domácích a 56 %
zahraničních návštěvníků
se do regionu opakovaně
vrací právě kvůli festivalu
Colours of Ostrava.
Czech Truck
60 % domácích a 52 %
Prix byl u 51 %
zahraničních návštěvníků
domácích a u 53 %
by se bez konání Velké
zahraničních
pardubické do regionu
návštěvníků
pravděpodobně vůbec
uveden jako jeden
nevydalo.
z důvodu návštěvy
Další ročník Velké
regionu.
pardubické téměř
jistě opět přiláká 58 %
domácích a 50 %
zahraničních návštěvníků.
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A

B

C

F

G

D
E
H

I

A	Tourfilm v ulicích města
Karlovy Vary
B	Předávání cen Grand Prix
C	Youtuber Kovy – host festivalu
D	Miloslav Stingl – hlavní hvězda
festivalu
E	Beseda s Janem Révaiem
F	Rozhovor s Vojtou
a Václavem Kotkovými

G	František Segrado
– předávání cen
H	Doprovodný program pro školy
I	Úvodní slovo Moniky Palatkové
na předávání cen

50. Mezinárodní filmový festival
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Český systém
kvality služeb
Oddělení Českého systému kvality služeb (ČSKS) v roce 2017 udělilo
organizacím v cestovním ruchu přes osmdesát certifikátů kvality
a pro zájemce připravilo desítky odborných školení. Zaměřilo se také
na rozšíření povědomí o značce kvality „Q“. Za tím účelem spustilo
marketingovou kampaň na koncové klienty ČSKS. Cílem systému
je i nadále přispívat ke zvyšování kvality služeb cestovního ruchu
v České republice.
V roce 2017
bylo uděleno
organizacím
83 certifikátů
I. a II. stupně.

Tři typy školení
ČSKS:
Aktualizační
kurzy –
10 kurzů.
Trenér
kvality
I. stupně –
17 kurzů.
Trenér
kvality
II. stupně
– 3 kurzy.

Český systém kvality služeb oceňuje snahu organizací
a jednotlivých pracovníků zlepšovat služby a orientovat
se více na zákazníka. Je založený na dobrovolné
certifikaci subjektů působících v cestovním ruchu.
Udělení certifikátu ČSKS zlepšuje pověst organizací
a motivuje zaměstnance.
Kampaň ČSKS byla vedena v tisku, primárně ale
rezonovala hlavně v online podobě. Vznikl nový web
www.sluzbyQ.cz zaměřený na koncové zákazníky. Lidé
se zájmem o certifikované služby si díky němu mohou
vybírat jednotlivé restaurace, hotely, památky a další
služby se značkou „Q“. ČSKS nechalo pro komunikaci
v médiích mimo jiné vytvořit nové fotografie
a také animovaná videa nesoucí poselství „Takhle
NE!“. Pomocí nich ukazuje případy mnohdy stále
nedostatečné úrovně služeb v České republice a snaží se
o nápravu.
Prezentace
projektu na
odborných
konferencích
a seminářích.

Proškoleno
142 Trenérů
kvality
I. stupně.

Aktualizačních
kurzů se
účastnilo
86 osob.
Proškoleno
16 Trenérů
kvality
II. stupně.

Začleněn nový
technický standard
Klasifikace
areálů pro
terénní cyklistiku
garantovaný Českou
Mountainbikovou
Asociací.
Vytvořena
kreativní
strategie
a realizována
marketingová
kampaň.
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Czech
Convention Bureau
Cílem Czech Convention Bureau je jednotná propagace České
republiky coby atraktivní MICE destinace a efektivní koordinace
marketingových a obchodních aktivit vůči zahraničním
i domácím klientům.

V rámci programu
kampaně kandidatur
bylo aktivně podpořeno
42 kandidatur na
mezinárodní kongresy,
a to ve spolupráci
s „Professional Congress
Organiser“ agenturami,
regiony a kongresovými
ambasadory.
Společné
marketingové
aktivity na
vzdálených
trzích s National
Convention
Bureaux of Europe.

Akce kongresového a incentivního turismu 2017

Česká republika byla
prezentována na
čtyřech mezinárodních
veletrzích
a dvou B2B sales
Meetings&Incentive
fórech zaměřených
na kongresový
a incentivní turismus.

Kongresy
a meetingy 2017:
European
Atherosclerosis
Society
Congress:
2 500
účastníků.
Meeting of the
European Society
of Pediatric
Gastroenterology,
Hepatology and
Nutrition: 4 000
účastníků.

Česká republika
mezi špičkou
světových destinací
v počtu pořádaných
akcí, aktuálně na
26. pozici a Praha na
11. v žebříčku měst
dle statistiky ICCA.

ICCA – The
International
Congress and
Convention
Association
Congress: 1 264
účastníků.
European
Symposium of
Porcine Health
Management:
1 562
účastníků.
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Turistická
informační centra

Exteriér informačního centra
na Staroměstském náměstí

Rok 2017 byl z pohledu provozu infocentra na Staroměstském
náměstí jubilejní – turistům je zde k dispozici již 10 let. Za toto období
vyhledalo služeb obou infocenter CzechTourism již téměř 2 miliony
návštěvníků. Turisté z ciziny i domácí návštěvníci zde nacházejí nejen
nespočet propagačních materiálů ze všech krajů České Republiky,
ale především osobní přátelské prostředí a pomoc v každé situaci.
Pro studenty a odborníky cestovního ruchu slouží infocentrum
s knihovnou a studovnou v budově centrály na Vinohradech, kde
jsou k zapůjčení odborné materiály.

Certifikace
turistických
informačních
center – 429
subjektů.
V informačním
centru na
Odborné
Vinohradské ulici
semináře.
bylo odbaveno
více než 3 600
Prezentace
emailových nebo
Best of Czech
telefonických
studentům
dotazů ze zahraničí.
ze zahraničí
– Education
Jednotné
week na VŠE.
značení
významných
turistických
a kulturních
cílů.

Interiéry informačního centra
na Staroměstském náměstí

Služby
odborné
knihovny
cestovního
ruchu.

Praxe studentů
středních, vyšších
odborných
a vysokých škol
cestovního ruchu
– spolupráce se
školami a trénink
v praxi.

Školení,
prezentace
zkušeností
a edukační
činnosti.

Aktivní prezentace
krajů České
republiky prezentovány
Východní
Čechy, Plzeňsko,
Domažlicko,
Vysočina.
Téměř 250 tisíc

Stáže
zahraničních
studentů z oboru
cestovního
ruchu – jazyková
vybavenost.

návštěvníků
v infocentru na
Staroměstském
náměstí, více než
čtvrt milionu za
obě infocentra.

39

Organizace destinačního
managementu
V roce 2017 se zrodily základy kategorizačního projektu organizace
destinačního managementu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a agentury CzechTourism.
Kategorizace organizací destinačního managementu
byla vytvořena za účelem certifikace organizací
destinačního managementu /DMO – Destination
Management Organisations/, tj. organizací, které
zajišťují koordinaci, kooperaci a komunikaci
poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném
území za účelem efektivnějšího řízení cestovního
ruchu. Kategorizace je zpracována ve formě normy,
která definuje minimální požadavky na činnost DMO,
na jejichž základě mohou být certifikovány.

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon
a efektivitu činností v oblasti destinačního
managementu v České republice a přispět ke zvýšení
kvality a efektivity realizovaných marketingových
aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to
prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost
organizací destinačního managementu. Všechny
certifikované DMO musejí do půl roku od získání
certifikace implementovat Český systém kvality služeb
a dále jej udržovat.

Národní DMO

Krajské DMO

Oblastní DMO

Lokální DMO

Organizace detinačního managementu
Strategie – produktová, marketingová
Aktivace
nabídky

Produkty cestovního ruchu
Spolupráce a parnterství v destinaci
(veřejný, soukromý a neziskový sektor
na národní, regionální a místní úrovni)

Jednotná
komunikační
strategie
a branding
destinace

POPTÁVKA PO DESTINACI

NABÍDKA DESTINACE

DESTINACE (CÍLOVÉ MÍSTO)

Dopady

Návštěvníci

Podnikatelé

Rezidenti

Veřejný sektor

Zvýšení počtu
přenocování
a příjmů
z turismu

Podnikatelské
příležitosti
a konkurence
schopnost

Nová pracovní
místa, vyšší
příjmy a kvalita
života

Příjmy
do veřejných
rozpočtů,
regionální rozvoj

Navržený systém DMO je
čtyřstupňový, resp. představuje
pyramidu, na jejímž vrcholu
stojí národní DMO (která jediná
nepodléhá certifikaci dle této
normy), na nižších stupních pak
organizace krajské, oblastní
a lokální. Na každé z těchto
úrovní příslušejí DMO specifické
úkoly související s tvorbou
udržitelných produktů cestovního
ruchu a propojováním této
nabídky destinace s poptávkou
po ní. Základním principem,
s kterým projekt pracuje, jsou
3K – komunikace, koordinace
a kooperace.
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EDEN – European Destinations
of Excellence
Excelentní evropská destinace s jedinečným kulturním produktem
– to jsou Orlické hory a Podorlicko, vítěz soutěže EDEN. Tématem
projektu Evropské unie, který zviditelňuje méně známé evropské
regiony, byl v roce 2017 kulturní turismus. Vítěz i finalisté byli
oznámeni na Fóru cestovního ruchu v Táboře.
Vítěz EDEN 2017:

2. místo:

Orlické hory a Podorlicko – Zámky na Orlici
Zámky na Orlici jsou produktem vysoké kulturní
hodnoty, který čerpá nejen z výjimečné koncentrace
kulturních památek, které spojuje řeka Divoká
Orlice, ale je navíc postaven na atraktivním tématu
stále živých příběhů zdejších šlechtických sídel, na
osobnostech významných šlechtických rodů, které zde
mají své kořeny a zámky mají opět ve svých rukách.
Každý ze zámků má svou výjimečnou a specifickou  
nabídku, zámky si nekonkurují a návštěvníkům tak
přináší na jednom místě velmi zajímavou nabídku,
která nemá, i co do koncentrace historických sídel,
v republice obdoby. Prohlídku zámků je možné spojit
s posezením v zámeckých kavárnách, cukrárnách
či restauracích, procházkou parky a oborami nebo
návštěvou některé z kulturních akcí.

Poutní stezky Východní Moravy
Východní Morava je prostoupena hlubokou, více
než tisíciletou tradicí křesťanství. Poutníci zde
naleznou nejen bohatství památek víry a lidské
dovednosti od dob slovanských věrozvěstů až po
současnost, ale zejména nezapomenutelnou atmosféru
památných míst s jejich příběhy. Putování patří mezi
aktivity tzv. slow turismu. Nabízí aktivní a šetrné
poznávání krajiny, historie, kultury, a současně
dává prostor k odpočinku, regeneraci sil, poznávání
místní gastronomie, setkávání turistů s místními
komunitami. Poutní trasy Cyrilometodějské stezky,
jež jsou součástí Poutních stezek, jsou určeny nejen
poutníkům, ale všem, kteří chtějí poodhalit tajemství
evropské kulturní identity a cyrilometodějského
odkazu, v němž se snoubí moudrost jazyka, řád
zákona a úcta k druhým.
3. místo:

EDEN (European
Destinations of
ExcelleNce) je projekt
Evropské komise,
jehož hlavním cílem je
podpora udržitelného
cestovního ruchu
ve státech Evropské
unie.

Broumovsko
Broumovsko je místem, kde své stavební schopnosti
poměřuje příroda s člověkem. Na jedné straně
broumovský klášter – barokní perla otce a syna
Dientzenhoferových, na druhé straně jedinečná
přírodní rezervace s dech beroucími skalními útvary,
roklemi a vyhlídkami.

Soutěž cílí
především na
méně známé
evropské
Hlavní náplní
regiony.
projektu je soutěž
Česká republika
o excelentní
se projektu
destinaci cestovního
účastní od roku
ruchu, která probíhá
2009 a národním
v participujících
koordinátorem
státech každoročně
je agentura
již od roku 2007.
CzechTourism.
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Častolovice Orlicko
a Podorlicko

Nový zámek – Kostelec – podorlicko
Broumovské stěny

Broumov – klášter
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Odbor
Institut turismu
Kancelář Institutu turismu | Marketingový výzkum |
Vzdělávání a projekty R&D
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Markéta Vogelová
ředitelka odboru

„Institut turismu se v roce 2017 aktivně zapojil
do přípravy certifikace organizací destinačního
managementu v ČR. V rámci příprav jsme
spolupracovali na tvorbě Metodických pokynů
a zároveň jsme navštívili několik vybraných
workshopů na téma kategorizace a certifikace DMO
v regionech ČR. Tato setkání nám mimo jiné umožnila
prodiskutovat s kolegy v regionech další spolupráci
a větší propojení CzechTourism a regionů v oblasti
marketingových průzkumů či sběru dat.“
Činnosti odboru:
Vyhodnocování efektivnosti a přínosů činnosti agentury
CzechTourism pro cestovní ruch v České republice
Sledování vývoje cestovního ruchu v České republice i v zahraničí
Spolupráce s akademickou sférou
Sledování trendů v cestovním ruchu
Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
Analytické projekty, tvorba metodik a metrik
V roce 2017 jsme zpracovali následující metodiky a analýzy:
Analýzy:
 odnocení ekonomického dopadu vybraných eventů
H
Bohemia JazzFest Praha, Colours of Ostrava, ME tahačů – Czech
Truck Prix, Velká Pardubická
 egionální analýzy příjezdového cestovního ruchu
R
Vyhodnocení šetření zaměřeného na incoming za období 2012–2016
v členění na 14 krajů
 yhodnocení činnosti CzechTourism
V
Výpočet ROI (Return on Investment), identifikace přínosů plynoucích
z činnosti agentury CzechTourism a jejich kvantifikace
Metodické postupy:
Hodnocení spokojenosti s Organizací destinačního managementu  
Metodický postup pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace
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Marketingový
výzkum
Oddělení marketingového výzkumu v roce 2017 zahájilo nový
projekt Tracking – domácí a příjezdový cestovní ruch, který navazuje
na předešlý projekt Příjezdový cestovní ruch, a zároveň je obohacen
o informace o domácích turistech. Metodicky se upravil i sběr dat,
který se přesunul přímo do lokalit a oblastí České republiky.
Mezi další významné výzkumy patřilo měření a vyhodnocování image
České republiky. Hlavními cíli výzkumu jsou zhodnocení vnímání České
republiky, zjištění asociací a motivátorů k návštěvě a také zmapování
zkušeností s návštěvou ČR. Tento rozsáhlý výzkum se v roce 2017
realizoval v Německu, Polsku, Velká Británii, Francii, Rusku a USA.
V rámci rozvoje a podpory komunikace produktů
(resp. produktových řad) v oblasti cestovního ruchu
byl realizován výzkum „USP produktů v cestovním
ruchu“. Tento výzkum byl realizován na české
populaci a následně na zahraničních trzích –
v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku a Polsku.
Cílem výzkumu je vytvoření odhadu potenciálu
jednotlivých produktových řad a sestavení profilu
turisty dle produktové skupiny. Výzkum objasnil

způsob, kterým se prolínají účely cest, cestovatelské
zvyklosti a rozhodovací proces a objasnil, jaké zdroje
informací turisté využívají.
Oddělení Marketingového výzkumu již šestým rokem
odměnilo nejlepší studentskou vysokoškolskou práci
z oblasti cestovního ruchu a spolupořádalo konferenci
na téma Big data ve spolupráci se sdružením
výzkumných agentur SIMAR.

Domácí
cestovní
ruch a CzechTourism
Domácí
cestovní
ruch
a aCzechTourism
CzechTourism
Domácícestovní
cestovníruch
rucha
CzechTourism
Domácí
Liberecký kraj
694 849
7,6
6,0 %

Ústecký kraj
348 735
3,8
9,7 %
Karlovarský kraj
368 377
4,1
16,3 %

Královéhradecký kraj
889 618
9,8
2,5 %

Praha
1 018 624
11,2
14,3 %

Pardubický kraj
378 100
4,2
6,9 %

Plzeňský kraj
428 525
4,7
3,1 %

Kraj Vysočina
453 747
5,0
10,4 %

Legenda

Jihočeský kraj
979 206
10,8
5,3 %

Příjezdy turistů
(počet příjezdů domácích
turistů do HUZ)
Podíl na příjezdech (%)
(podíl kraje na celkovém
počtu domácích turistů v HUZ )

Olomoucký kraj
478 458
5,3
10,6 %

Jihomoravský kraj
1 096 460
12,1
5,0 %

Středočeský kraj
734 776
8,1
5,1 %

Meziroční změna (%)
2016 vs 2015

Akce a média
Kudy z nudy

Česko země příběhů

63 000
fanoušků

13 687 000
unikátních
návštěvníků

793 000
unikátních
návštěvníků

K700

na Facebooku

+1 % oproti 2015
+38 % oproti 2014
— 3,22 stránek na návštěvu
— 3:08 průměrná délka návštěvy

Fact Sheet

Zlínský kraj
575 403
6,3
3,1 %

Kudy z nudy
z nudy
KudyKudy
z nudy

283 606 fanoušků
na Facebooku
283
606
fanoušků
283
606
fanoušků
na Facebooku
na Facebooku
6,1 milionu unikátních
milionu
unikátních
6,16,1
milionu
unikátních
návštěvníků
návštěvníků +46 % oproti 1.–6. 2014 (4 211 320)
návštěvníků

Publikace

403 000
fanoušků
na Facebooku

Moravskoslezský kraj
641 464
7,1
7,8 %

315 000
unikátních
návštěvníků

(4320)
211 320)
+46
% oproti
oproti
1.–6.1.–6.
20142014
(4 211
+46
%
věrnostního klubu
Spuštění
Edice
(vybrané publikace)
věrnostního
Spuštění
věrnostního
klubuklubu
Spuštění
8 nových titulů ve 3 jazykových
mutacích a dalších 22 titulů
v celkovém nákladu 300 000 ks
ve 13 jazykových mutacích

1,71 stránek na návštěvu
1:01 průměrná délka návštěvy

OTS 12,5 mld.
zobrazení kampaní

11 nových jazykových verzí
původních titulů

Mapa karlovských míst

cíl pro rok 2016: 10 miliard

Edice titulů s barokní
tématikou
Baroko
Průvodce barokním Českem
Barokní kalendář

Média

Fotobanka

+2% nárůst příspěvků
o CzechTourismFotobanka
oproti 2015

Více než 1 400 fotogra�ií

AVE 4 mld. Kč

cíl pro rok 2016: 3,5 miliardy Kč

První vydání B2B katalogu 2017

+24 % oproti 2015
+3 % oproti 2014
— 3,51 stránek na návštěvu
— 2:14 průměrná délka návštěvy

2016

Příjem z cestovního ruchu
154 mld. Kč
cíl pro rok 2016: 150 miliard Kč

100 nových fotografií

Fotobanka
Top témata:
Po stopách Karla IV., ČR je šestou nejbezpečnější
Fotobanka
zemí světa

Více než 1 000 fotografií
1 000
fotografií
Více
nežnež
1 000
fotografií
AVE Více
75 milionů
Kč
v tuzemských
médiích
Top mluvčí: Monika Palatková, Martina Fišerová, Markéta Vogelová
podívejte se
Top média: iDNES.cz, COT Business, Vltava Labe Press, MAFRA
na naše spoty
podívejte
podívejte
se se
na naše
spoty
na naše
spoty
Partnerství

podívejte se
na naše fotogra�ie

Letiště Praha | ČSA | Pilsner Urquell | Národní památkový ústav
Zpracováno Institutem turismu, institut@czechtourism.cz
Zpracováno
Institutem
turismu,
institut@czechtourism.cz
Zpracováno
Institutem
turismu,
institut@czechtourism.cz

fact sheet 2014.indd 4
fact2014.indd
sheet 2014.indd
4
fact sheet
4

30. 7. 14:11:02
2015 14:11:02
30. 7. 2015

30. 7. 2015 14:11:02
fact sheet 2014.indd 1

30. 7. 2015 14:11:00
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Příjezdy turistů do HUZ v ČR:
domácích: 9 321 440
zahraničních: 9 067 413
celkem: 18 388 853

Příjezdy turistů do HUZ (2016):
nad 5 mil.
nad 1 mil.
nad 600 tis.
pod 600 tis.

863 520
527 461

1 158 127

948 871

7 127
7 127
558
558

Zdroj: ČSÚ

816 653

443 717

939 041
660 011

600 106
522 415

Praha

Jihočeský kraj

název cíle

tis. návštěvníků (2016)

11

Pražský hrad

2 100,7

název cíle
Státní hrad a zámek Český Krumlov

426,7

Lanová dráha na Petřín

1 753,0

2

Stezka v korunách stromů, Lipno

312,6

Zoologická zahrada Praha

1 448,4

3
3

Státní zámek Hluboká nad Vltavou

293,7

4

AquaPalace Praha

1 022,8

4

Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou

5

Staroměstská radnice, věž

867,8

5

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

6

Národní galerie v Praze

712,7

6

Husitské muzeum Tábor

7

Petřínská rozhledna

660,4

7

Státní zámek Červená Lhota

8

Židovské muzeum v Praze

659,9

8

Muzeum Jindřichohradecka

9

Bludiště na Petříně, Praha

388,1

9

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Veletržní palác (NG)

342,4

10

1

3

2

Středočeský kraj

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

tis. návštěvníků (2016)
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Kostnice Sedlec, Kutná Hora

376,7

tis. návštěvníků (2016)

Hrad Loket

132,9

název cíle
Pivovary a expozice Plzeňského prazdroje, Plzeň
Zoologická zahrada Plzeň

3
3

Techmania Centrum Plzeň

4

Zámek a arboretum Průhonice

239,2

4

Dinopark Plzeň

5

Škoda auto muzeum Mladá Boleslav

194,0

5

Západočeské muzeum v Plzni

81,8

6

Zámek Konopiště

149,0

6

Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech

76,5

7

Zámek Loučeň

144,7

7

Státní hrad Rabí

61,6

8

České muzeum stříbra, Kutná Hora

135,0

8

Hrad Kašperk

59,4

9

Hornické muzeum v Příbrami

128,0

9

Klatovské katakomby, Klatovy

48,4

Památník Lidice

113,1

10

Hrad Velhartice

46,1

10

2

3

1

název cíle
Zoologická zahrada Dvůr Králové

538,0

Zámek Dětenice

238,3

Galerie Zdeňka Buriana, Dvůr Králové

4

Zámek Bečov nad Teplou

70,4

4

Státní zámek a klášter Kuks

5

Jan Becher muzeum Karlovy Vary

55,2

5

Státní zámek Ratibořice

6

Sklářské muzeum Moser, Karlovy Vary

40,8

6

Hrad Kost

7

Státní zámek Kynžvart

40,7

7

Krkonošské muzeum, Vrchlabí

8

Galerie výtvarného umění v Chebu

36,4

8

Zámek Opočno

56,8

9

Muzeum Cheb (Chebský hrad, statek Milíkov)

28,6

9

Státní zámek Náchod

44,1

Muzeum Sokolov

24,0

10

Bílá věž, Hradec Králové

40,0

3

1
2

Ústecký kraj

113,4
82,0
81,2
1

3

59,9

tis. návštěvníků (2016)

název cíle

tis. návštěvníků (2016)

11

Východočeské muzeum v Pardubicích (Zámek Pardubice)

2

SLS Vysočina – Veselý Kopec

232,9

3

Hrad Svojanov

Pravčická brána, České Švýcarsko

221,1

4

Státní zámek Litomyšl

5

Edmundova soutěska

200,5

5

Zámek a hřebčín Kladruby nad Labem

6

Tři prameny

190,0

6

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

7

Gabrielina stezka

164,9

7

Hrad Kunětická hora

8

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

161,7

8

Tvrz Hůrka, Králíky

28,7

9

Zoologická zahrada Děčín

114,4

9

Státní zámek Slatiňany

25,9

Mezná

113,6

10

Muzeum řemesel, Letohrad

25,4

282,2
3

1
2

Liberecký kraj

110,2
66,2
54,7
50,2

1

46,3
40,9

2

3

34,6

Kraj Vysočina
tis. návštěvníků (2016)

11

Zoologická zahrada Liberec

480,2

název cíle

tis. návštěvníků (2016)

11

Zoologická zahrada Jihlava

2

iQLandia, Liberec

425,0

2

Vodní ráj, Jihlava

3

Centrum Babylon Liberec

325,0

3

Státní zámek Telč

4

Dinopark Liberec

161,8

4

Hrad Roštejn

5

Státní zámek Sychrov

126,6

5

Muzeum Vysočiny, Třebíč

6

Státní hrad Trosky

109,7

6

Muzeum Vysočiny v Jihlavě

7

iQPark

90,0

7

Klášter a zámek Zelená Hora, Žďár nad Sázavou

36,5

8

Státní hrad Bezděz

68,1

8

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

34,5

9

Bozkovské dolomitové jeskyně

67,2

9

Jaderná elektrárna Dukovany

30,3

Hrad Valdštejn

54,5

10

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

26,7

10

183,9

120,0

2

277,3

název cíle

220,8

Pardubický kraj

název cíle

10

441,4
2 3

tis. návštěvníků (2016)

11

2
3

4

644,0

1

Pivovar
Plzeňský Prazdroj

94,0

Soutěsky Kamenice, České Švýcarsko

tis. návštěvníků (2016)

11

2

268,5

91,2

Zoologická zahrada Chomutov

60,0

312,4

Miniaturpark Boheminium, Mariánské Lázně

2

60,9

Hrad Karlštejn

Městské muzeum ve Frant. Lázních

3

66,2

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

2

Památník Terezín

80,4

2

Královéhradecký kraj

název cíle

11

96,3

1

2
2

3

10

131,9

3

Pražský hrad

11

260,0

3

Plzeňský kraj

název cíle

Karlovarský kraj

tis. návštěvníků (2016)

11

2
2

3

10

Návštěvnost
turistických
cílů 2016

686 935
1 647 533

1 446 905

1 2 3

334,5
163,3
93,4
1 2

54,3
46,4

3

43,1

Návštěvnost turistických cílů 2016
Vydal CzechTourim, Praha, 2017.
Vinohradská 46, 120 41 Praha 2
Fotografie na obálce: Kroměříž, Libor Sváček
Fotografie: Lenka Jamnická, Ladislav Renner, Libor Sváček
Žebříček návštěvnosti turistických cílů je sestavován na základě
sledování návštěvnosti téměř 600 nejnavštěvovanějších turistických
objektů. Seznam přesto není vyčerpávající a některé objekty
v něm mohou chybět. U rozsáhlejších areálů je uváděna celková
návštěvnost, nebo návštěvnost jednotlivých objektů podle toho, jaká
data provozovatel poskytl. Žebříček má pouze orientační charakter
a neslouží k hodnocení výkonnosti jednotlivých objektů. Žebříček
reflektuje návštěvnost domácích i zahraničních turistů.

Hrad Loket

Dvůr Králové

Zpracováno Institutem turismu
institut.czechtourism.cz
institut@czechtourism.cz
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Vzdělávání a projekty
Research & Development
Oddělení zajišťuje a realizuje B2B workshopy pro odbornou veřejnost
a interní vzdělávání zaměstnanců agentury CzechTourism. Zajišťuje
komunikaci s vysokými školami a odborné stáže studentů přímo
v pražské centrále i na svých zahraničních zastoupeních.

Školení Blogeři

V roce 2017 byl schválen projektový záměr
k připravovanému projektu Vzdělávání v cestovním
ruchu (v rámci Operačního programu zaměstnanost).
Evropský projekt s čtyřletou realizací významně pokryje
B2B poptávku po chybějícím bezplatném vzdělávání

Interaktivní workshop
pro regiony „Blogeři
pro regiony“.
Workshop zahrnoval
nejen ukázky social
media spolupráce,
ale i přímo praktické
ukázky v terénu.
Realizovány B2B workshopy
se zaměřením na trh čínských
turistů. Cílem bylo připravit
jednotlivé zástupce regionů ČR
pro úspěšné oslovení potenciálu
čínského trhu a umožnit
tak účastníkům workshopů
adaptovat jejich vlastní produkt,
resp. službu na potřeby čínských
turistů, nastavit správnou
strategii a uspokojit očekávání
jak participujících subjektů, tak
i samotných čínských turistů.

Školení Trhu čínských turistů

Každoroční
studentská soutěž
o nejlepší diplomovou
a bakalářskou práci
rozšířena o soutěž
absolventských prací,
které ukončují práci
studentů z vyšších
odborných škol.

subjektů působících v cestovním ruchu. Účastníci
budou proškoleni jak v soft skills, tak hard skills,
a to přímo ve svých regionech. Přímá implementace
výstupů z projektu do regionů ČR maximálně podpoří
rozvoj konkrétního regionu v oblasti cestovního ruchu.

Odborné stáže studentů
vysokých a vyšších
odborných škol se
zaměřením na cestovní
ruch, marketing
a ekonomické obory.
Zahraniční stáže
v rámci programu
Erasmus.
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Fórum
cestovního ruchu
Sedmý ročník konference Fórum cestovního ruchu, tentokrát
na téma „udržitelný cestovní ruch“, proběhl v listopadu v Táboře.
Odborné příspěvky byly zaměřeny na komplexní problematiku
dlouhodobé udržitelnosti cestovního ruchu z hlediska
environmentálního, sociokulturního i ekonomického.
Konferenci zaměřenou na mezioborové přesahy
a pozitivní i negativní dopady cestovního ruchu
otevřeli úvodním příspěvkem významný český
geolog, klimatolog a popularizátor Václav Cílek,
ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková
a starosta města Tábora Jiří Fišer. Monika Palatková
představila činnost agentury CzechTourism v souvislosti
s udržitelným cestovním ruchem, filosofické zamyšlení
Václava Cílka směřovalo nejen k cestovnímu ruchu, ale
i k udržitelnosti zdrojů, jakými jsou voda nebo paliva.
Fórum se věnovalo i přístupům k ochraně a rozvoji
cestovního ruchu z hlediska přírodního a nehmotného
dědictví pod záštitou UNESCO, turistifikací města
a venkova, postoji rezidentů k rozvoji turismu
v Bruggách či dlouhodobým trendům v chování

turistů. Diskutována byla budoucnost cestovního
ruchu z pohledu makroekonomických ukazatelů,
společenské odpovědnosti v souvislosti s Airbnb či
propojení udržitelnosti a designu v praxi.

Klimatolog Václav Cílek

Zástupci CzechTourism představili význam a pozici
regionálních produktů a značek v aktivitách agentury
CzechTourism a možnosti tzv. influencer marketingu
coby podpůrného nástroje po udržitelný cestovní
ruch. Panelová diskuze fóra byla tentokrát věnována
možnostem měření výkonnosti destinace.
Prezentace a výstupy z konference naleznete
na forum.czechtourism.cz.

Odborný program
Fóra cestovního ruchu
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Odbor
Zahraničních zastoupení
Kancelář zahraničních zastoupení | Management
zdrojových trhů | Zahraniční zastoupení – reprezentace |
Press tripy a fam tripy
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Klára Vysloužilová
ředitelka odboru

„Rok 2017 nám přinesl několik zajímavých projektů,
těší nás pozitivní ohlasy na realizované akce a úspěchy
našich zahraničních poboček. Začátkem roku jsme
otevřeli 2 nové kanceláře v Indii a Izraeli a posílili jsme
propagaci České republiky na Blízkém Východě.
Díky spolupráci s partnery získala naše zahraniční
zastoupení pro své aktivity finanční prostředky, zboží
či služby v hodnotě více než 20 milionů korun. Zapojili
jsme se také do meziresortních projektů ekonomické
diplomacie, které propagaci České republiky ve světě
posílily dalšími téměř 5 miliony korun.“
Činnosti odboru:
Řízení aktivit mezinárodní sítě 23 zahraničních zastoupení
360° destinační marketing na více než 40 světových trzích
Servis pro podnikatele, regiony a zahraniční partnery
Propagace České republiky v rámci projektů mezinárodní
spolupráce – V4, 16+1 CEEC/TCC a meziresortních
projektů – ekonomická diplomacie
Realizace press a fam tripů
Tvorba tematických itinerářů a spolupráce s filmovými štáby
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Zahraniční zastoupení
CzechTourism v roce 2017

Benelux
364.488
9,0 %

3,7

62.043.866
5.488

Velká Británie
525.742
-0,1 %

3,6

399.481.797

Kanada

6.272

94.336
7,9 %

3,6

Francie

n/a

289.502
3,0 %

2.294

3,5

106.004.523

USA

12.693

539.023
4,6 %

3,4
New York

205.994.057

Španělsko
248.413
5,2 %

71.643

3,8

61.566.154

Mexiko

24.073

Mexico City

42.452
0,1 %

3,5

14.152.576
59.736

LatAm*
100.281
13,2 %

Švýcarsko
3,4

109.720
0,9 %

42.470.225

233.510

136.057

1.162

Legenda
ZZ 1 – pobočka agentury
CzechTourism
ZZ 2 – zastoupení 2. stupně
– PR agentura
Příjezdy turistů (zahraniční turisté
v hromadných ubytovacích zařízeních)
meziroční změna (%) 2016 vs. 2015
průměrná doba pobytu (dny)
AVE, ekvivalent reklamní plochy,
hodnota inzertního prostoru v Kč
(kolik by reálně stála inzertní plocha
v případě nákupu)
Počet fanoušků na sociálních sítích
* LatAm (Ostatní státy Střední a Jižní Ameriky)

Brazílie
63.949
13,2 %

Sao Paulo
3,5

186.934.259
73.312

TOP trhy
Bonitní trhy
Klasické trhy
Emerging markets
Významné trhy bez ZZ

Buenos Aires

3,4
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Skandinávie
400.161
7,7 %

Polsko

Rusko

578.465
6,9 %

3,8

551.191
35,3 %

3,1

Čína
491.648
38,2 %

5,7

2,5

25.248.124

323.375.391

28.622.546

157.980.824

8.268

53.497

26.302

120.731

Jižní Korea
417.438
28,2 %

2,6

1.137.754.073
28.884

Stockholm
Moskva
Amsterdam
Londýn
Paříž

Berlín

Jekatěrinburg

Japonsko

Varšava

114.898
8,6 %

Bratislava

Vídeň

212.358.220

Peking

14.266

Miláno
Madrid

3,1

Soul

Tokio

Šanghaj

Hong Kong

Hong Kong
165.671
16,1 %

2,5

63.437.280

Izrael
184.761
9,6 %

Indie
4,7

85.680
27,0 %

n/a

9.958.736

n/a

3.055

8.319
3,4

Austrálie
87.350
-0,1 %
n/a
1.819

Německo

Itálie

1.954.833
3,9 % 3,9

392.861
6,0 %

245.431.832
46.955

Rakousko

Slovensko

292.420
3,1 % 3,0

688.490
7,2 % 3,0

171.995.395

162.481.001

32.010.070

25.307

5.628

17.658

3,7

3,4
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Lukáš Pokorný

Martina Cílková

Michaela Claudino

Jan Urban

Štěpán Pavlík

Michal Procházka

Petr Lutter

Roman Procházka

Alena Kudílková

Čína – Šanghaj

Čína – Hongkong s působností
pro Taiwan, Austrálii, Singapur,
Malajsii, Indonésii, Thajsko

Mexiko s působností pro Brazílii,
Argentinu, Kolumbii, Peru, Chile

Japonsko

Čína – Peking

Rusko – Jekatěrinburg
s působností pro asijskou část
Ruska a Kazachstán

USA s působností pro Kanadu

Jižní Korea s působností
pro Filipíny

Rusko – Moskva s působností
pro evropskou část Ruska,
Bělorusko a Ázerbájdžán
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Marie Muchová

Ivana Bílková

Katarína Hobbs

Markéta Lehečková

Nora Gill

Yvette Polasek

Markéta Chaloupková

Luboš Rosenberg

Petra Koorn-Palečková

Lucie Vallin

Francie

Slovensko

Holandsko s působností
pro Benelux

Polsko s působností pro Litvu
a Lotyšsko

Rakousko s působností
pro Švýcarsko

Švédsko s působností
pro Dánsko, Norsko, Finsko

Velká Británie s působností
pro Irsko

Německo

Španělsko

Itálie
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Zahraniční zastoupení CzechTourism:
Výběr TOP akcí 2017
Nová letecká spojení, propagace zacílená na bloggery, vloggery
a sociální sítě, ale i cílenější nabídka jednotlivých produktů
cestovního ruchu České republiky či odborné workshopy
a roadshow – tak propagovala regiony České republiky zahraniční
zastoupení v roce 2017.
Veletrhy
Veletržní expozice České republiky nesoucí se
v barokním duchu byla v roce 2017 představena
napříč trhy zahraničního zastoupení. Nejdůležitější
evropský veletrh cestovního ruchu ITB Berlín byl
díky činnosti zahraničního zastoupení v Německu
zpestřen neformální snídaní pro novináře
i slavnostním večerem. Březnové akce se účastnilo
10 000 vystavovatelů ze 184 zemí světa, více než 5 000
novinářů ze 76 zemí a přes 450 světových bloggerů.
Vedle baroka bylo tématem britského veletrhu
Destinations: the holiday and travel show i dostupné
přímé spojení z několika měst Velké Británie, a to
nejen do Prahy, ale také do Brna či Ostravy, kde byly
představeny i místní památky, zážitky a aktivity.
Jižní Morava a Brno byly primárně propagovanými
destinacemi i v rámci japonského JATA Tourism
EXPO. Zářijová akce byla největší událostí
cestovního ruchu v Japonsku, financována byla
z projektu PROPED. Český veletržní stánek se dočkal
několika ocenění. Ocenění za Most Outstanding
Stand, The Most Popular Stand a Best Team Stand
získal na mezinárodní veletrhu BITE, jako nejlepší
lázeňskou destinaci ocenili českou expozici na
březnovém veletrhu MITT Moskva a cena The best
Shell Scheme  putovala české expozici z AITF Baku,

Road show „Discover Baroque Czech
Republic – Moravia“ v Koreji

kde byla Česká republika propagována jako vhodná
lázeňská destinace na trzích Zakavkazí. Největšího
veletrhu cestovního ruchu na východním pobřeží
USA, organizovaného společně s deníkem NY Times,
se Česká republika účastnila společně v prostorách
stánku ETC a představila zde tradici českého
loutkářství i nehmotného dědictví UNESCO.

Eventy
Také eventové akce se promítly do marketingových
aktivit všech zahraničních zastoupení. Česká
gastronomie rezonovala na Dnech české kuchyně
v Limě. Festival propagovala kampaň na sociálních
sítích, webových vyhledavačích i v tištěných médiích
a připraven byl i odborný program pro peruánské
touroperátory a novináře. Patnáctka česko-japonských
společností se prezentovala takřka třiceti tisícům
návštěvníků Českého festivalu v Japonsku. Event
zaměřený na produkty jižní Moravy organizovalo
zahraniční zastoupení v Japonsku ve spolupráci s
českým velvyslanectvím a Českými centry. Ústřednímu
marketingovému tématu se věnovala březnová foto
výstava uspořádaná na nádraží v hornorakouském
Linci, kterou zhlédlo přes půl milionu cestujících.
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Produkty cestovního ruchu
Jednotlivé projekty a produkty cestovního ruchu byly
propagovány i v rámci online a offline marketingových
kampaní. Karavaningu se věnovala jarní kampaň
zahraničního zastoupení v Itálii, které realizovalo nejen
mapu atraktivit, ale i e-book obsahující autentické
reportáže o České republice, které za posledních pět let
vyšly ve specializovaném médiu Plein Air.
Branding hromadné dopravy byl doménou kampaně
zahraniční kanceláře v Německu, která propagovala
výhody vlakového spojení Berlín – Praha přímo
pomocí destinačního brandingu na vozech S-Bahn,
a zahraničního zastoupení v Rakousku, které pro
místní autobusovou linku využilo motivy z Olomouce,
jižních Čech a Slezska.
Olomouc se společně s dalšími regiony Moravy
objevila v co-brandové kampani zahraničního
zastoupení ve Španělsku. Kampaň vytvořená
ve spolupráci s touroperátorem Nautalia Viajes vedla
k vytvoření nového produktu v nabídce touroperátora
a také k vytvoření trvalé microsite České republiky.
Vedle moravských regionů byli španělští turisté lákáni
i do Plzně či Českého Krumlova, a to především mimo
turistickou sezónu. Počet rezervací v období kampaně
vzrostl o pětinu /přes 1500/.

MICE workshop v Paříži

Na základě výsledků a ohlasů z realizovaných blogger
tripů byly vybrány destinace, atrakce a produkty, které
zahraniční zastoupení v Jižní Koreji prezentovalo
v knize slevových kuponů Czech Coupons Book. Kniha
určená pro segment FIT turistů byla propagována
celoročně v rámci printových i online kanálů i v rámci
soutěžního blogger tripu organizovaného společně
s British Airways.
Marketingového mixu webových stránek, sociálních
médií a prodejních míst v nákupních centrech
využilo zastoupení v Mexiku a Jižní Americe. Více
než tisícovka turistů si během kampaně zakoupila
některý z nabízených produktů, které lákaly do České
republiky.

Propagace v TV
Nabídka produktů cestovního ruchu v regionech České
republiky zaujala i diváky mezinárodních televizních
stanic. Desetiminutové reportáže z Krkonoš nabízející
aktivní i pasivní relaxaci se objevily v nejsledovanějším
ranním vysílání „Volle Kanne“ německé veřejnoprávní
TV ZDF a zhlédlo je na 800 000 diváků. Pořad
„Der Geschmack Europas“ vytvořený zahraničním

Kampaň s francouzským bloggerem
Bruno Maltorem
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zastoupením v Rakousku byl připraven v kooperaci
s rakouskou televizí ORF, pozvánka na Moravu
poputuje i do švýcarské a německé televize.
15 milionů diváků čínské regionální televize Zhejiang
Ningbo bylo pozváno především do lázeňských
a golfových resortů, na památky, za nákupy a českými
kulinářskými specialitami. Televizní spoty se
objevily na hongkongských televizních kanálech,
přímá B2C propagace balíčků a destinace Česká
republika přitom zasáhla takřka celý hongkongský
trh. Dvanáctka premiérových dílů cestovního
medailonku se objevila i v rámci největší thajské
prémiové televizní sítě True View, na jihokorejském
trhu velmi zarezonovala televizní reality show
Účastníci zájezdu. Pět korejských celebrit se v jejím
rámci vydalo za zábavným programem kopírujícím
nový balíček touroperátora Hana Tour. 15 milionů
diváků se v zábavném programu mohlo vydat kromě
Prahy i do Karlových Varů či Plzně. Oblíbený formát
reality show využilo i zahraniční zastoupení ve Francii.
Reality show televizní stanice M6 „Manželé na první
pohled“ zhlédlo na 2,7 milionu diváků.

Produktové prezentace
Prezentace produktů cestovního ruchu mířila často na
Moravu. V synergické spolupráci se třemi moravskými
kraji se uskutečnil travel workshop pro 100 agentů
v Soulu a pro 50 agentů v Busanu, akce se účastnilo
i 7 korejských cestovních kanceláří. Čtyři desítky
obchodních partnerů se díky aktivitě zahraničního
zastoupení v Jižní Koreji zúčastnily roadshow Discover
Baroque Czech. Studijní pobyt na jihu Moravy zajistilo
i zahraniční zastoupení pro Polsko a to pro 11 importérů
vína a několik zástupců cestovních kanceláří
a novinářů. Kromě moravských vín byl na litevském
trhu představen i enoturistický potenciál regionu.
Zahraniční zastoupení v Beneluxu připravilo ve
spolupráci s nizozemským touroperátorem Pharos
Reizen kampaň na podporu prodeje produktu
„dovolená autem po České republice“.
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Česko, coby lázeňská destinace, se představilo na
specializovaném workshopu v Německu, vzniklý
pořad rádia Potsdam si vyslechlo 90 000 rozhlasových
posluchačů.
Zařazení Klínovce do nabídky cestovních kanceláří
bylo důsledkem série press a fam tripů s tématikou
zimní aktivní dovolené, které pro segment B2B i B2C
připravilo zahraniční zastoupení ve Skandinávii.
Říjnová roadshow po jihovýchodní Asii se zastavila
v Bangkoku, Singapuru, Kuala Lumpur a v Jakartě,
účastnilo se jí 17 subjektů ze zemí V4, v každé
z destinací bylo možné jednat s šedesáti až devadesáti
touroperátory. Roadshow byla součástí projektu
PROPED a jejími partnery byly zastupitelské úřady
v Kuala Lumpur a v Jakartě, Turkish Airlines
a společnost RailEurope, která byla partnerem i pro
prezentaci spuštění nového produktu „po ČR vlakem“
zahraničního zastoupení v Japonsku.
Česká republika se v roce 2017 představila i na
filipínském trhu, kde prezentovala cestovním
kancelářím semi-pilgrimage itineráře. Zaměřila
se především na cestovní kanceláře akcentující
spirituální turismus. Společně představila Prahu,
Berlín a Vídeň, jako top destinace v programu
středoevropských itinerářů.
Kulturní a luxusní aspekt cestovního ruchu vyzvedla
dubnová akce zahraničního zastoupení v Mexiku.
Prezentace v Riu de Janeiru se účastnilo 122 zástupců
cestovních kanceláří, v Sao Paulu poté 172. Zahraniční
zastoupení v Mexiku a Latinské Americe realizovalo
i další akce pro své obchodní partnery. Připravilo
prezentace pro cestovní kanceláře, inzerci i e-mailing a
oslovilo 200 zástupců cestovních kanceláří v Kolumbii,
190 zástupců v Peru a přes stovku partnerů v oblasti
Argentiny.
Mezi kruciální spolupráce v oblasti B2B patřily
i v roce 2017 co-brandové či samostatné marketingové
kampaně navazující na letecké linky.  Co-brandovou
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Skiområdet Klínovec er det største
skiområde i Krušné hory.

Festival culinario de
la República Checa

Af: Skiavisen Foto: Czech Tourism

D

et populære skiareal Klínovec
på grænsen til
Tyskland tilbyder sine besøgende op til 18 kilometer pister
af alle sværhedsgrader. De er betjent med syv slæbelifter og fire
kabinelifter, hvoraf CineStar Express og Prima Express er i den
absolutte top inden for kabinelifter.
For elskere af snowboard findes der en snowboardpark med
mange hop og forhindringer.
Hvis du hellere vil stå på langrendsski, prøv da de præparerede løjper med en længde på 50
kilometer. Du behøver ikke at
bekymre dig om børnene, de kan
blive passet i skiparken, eller de
kan hygge sig på kælkebanen el-

S K I FA K TA

SKIAREAL

Prag

T J E K K
I E
T

Restaurante La Locanda,
hotel Swissotel Lima
de 2 a 12 de noviembre de 2017
Chef invitado: Jan Rimpler
ler i miniarealet. Skiløbere kan
også få glæde af et enestående
grænsesamarbejde i InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec, hvor
skipasset giver adgang til 33 km
pister, 7 kabinelifter og 9 slæbelifter.
Stort skiareal
Skiareal Klínovec er det største skisportssted i Erzgebirge
og hører til de største skiområder i Tjekkiet. Fra den danske grænse kører du til Klínovec på kun 7,5 time. Skiarealet
befinder sig 120 km fra Prag og
15 km fra Karlovy Vary. I begge
byer findes der en international
lufthavn.
I Klínovec finder man en
komplet infrastruktur for skiløb, som hører kun til på tiptopskisportssteder. Selvfølgelig er
der snekanoner til kunstig sne,
som daglig sørger for tilsneede
løjper. Du kan stå på ske på i alt
18 km pister, der betjenes af 4
svævebaner, 5 stolelifte og 4 bælter. De nye skilifte er overdækket med den typiske orangeboble, der yder stor komfort mens
du søger efter det næste skieventyr.
Den længste af lifte betjener
den nye skiløjpe til byen Jáchymov, der med en længde på 2.950
meter og en bredde på 50 til 100
meter hører til de længste og
bredeste skiløjper i Tjekkiet.
For freestylere forbereder man

czechtourism.com
mzv.cz/lima
airfrance.com
swissotellima.com.pe

Funparken med en række forhindringer og hop. Tilhængere
af freeride kan under egnede forhold bruge naturlige, ikke præparerede 2 km skiløjper med naturlig sne.
Der findes udlejning af skiudstyr og certificerede instruktører i skiskoler.
Liftkort
Flerdags liftkort gælder også
for det nærliggende skisportssted Fichtelberg i Tyskland. Inden for Interskiregionen Fichtel-

berg - Klínovec tilbydes i alt 33
km løjper, 1 kabinesvævebane,
6 stolelifte og 10 skilifte. Forbindelsen mellem centrene sikres af gratis skibus. Siden nuværende sæson er det muligt at købe
liftkort online til hele området,
hvilket sparer både tid og penge.
Afterski
Under skiløb og afterski kan du
vælge imellem flere restauranter, fast-food-steder, ski barer og
afterski telte, hvor du hver dag
kan nyde frisk tilberedte føde-

Kutná Hora

varer og drikkevarer af al slags.
For langrend skiløbere opretholder man 50 km pister, herunder den populære ski-magistral, der fører til Horní Halže.
Nabo-skisportsteddet Fichtelberg har en lang tradition for
langrend og bortset fra et par
snese kilometer snestier med
naturlig sne vil du også finde
stier med kunstig sne til langrend i kredsløb. Og netop derfor
er Fichtelberg en populær destination, hvor der kommer folk
fra hele Europa.

LOGO AIRFRANCE KLM
Nº dossier : 2008332E
Date : 09/02/09
Validation DA/DC :

Propagace zimní dovolené v dánském
magazínu Skiavisen

Kampaň v nákupním centru Villalobos

Festival „Dny české kuchyně“ v Limě
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kampaň ve spolupráci s OTA eDreams a Czech
Airlines na podporu cestování italských a španělských
turistů do České republiky realizovala tamní
zahraniční zastoupení v květnu a červnu /Itálie/
a v říjnu /Španělsko/. Součástí byla i online bannerová
kampaň a vytvoření tematické microsite pro Českou
republiku /Itálie/, španělská kampaň vygenerovala
zvýšení počtu rezervací o 47 %.
Rozhlasová kampaň zastoupení ve Velké Británii a v
Irsku zasáhla na 700 000 posluchačů, jejím cílem
bylo propagovat přímé lety z Birminghamu do České
republiky. Outdoorová propagace zase lákala zákazníky
jednoho z největších nákupních center v Montrealu.
Kampaň vygenerovala přes 2,5 milionu impresí, akcí k
podpoře přímého leteckého spojení z Kanady do České
republiky se účastnilo na 140 prodejců.
Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2017 bylo
zahájení letu China Eastern na lince Xi‘an – Praha.
První let do Prahy odstartoval press trip pro
čínská média a zástupce letecké společnosti, akce
zahraničního zastoupení v Pekingu byla doplněna
turistickým seminářem s oficiálním destinačním
brandingem České republiky.
Akce na podporu kongresového a incentivního
turismu rezonovaly ve Francii, kde se dvanáctka
českých subjektů setkala se zástupci 40 francouzských
eventových agentur. Úspěšné byly také akce v Itálii
v rámci workshopů v Římě, Bologni a Miláně či
v Polsku, bylo určeno pro zástupce specializovaných
cestovních kanceláří program na východní Moravě.
Česká republika coby MICE destinace se uvedla
i na největším veletrhu kongresového a incentivního
turismu v Kanadě „Incentive Works“, akce se konala
v srpnu ve spolupráci s GK Toronto v rámci PROPED.

Kampaň s korejskými bloggery „Discover Moravia“

Bloggeři, vloggeři
Spolupráce s bloggery zahrnovala v roce 2017
mimo jiné kooperaci s předním francouzským
influencerem Bruno Maltorem /s roční čteností
dosahující dvou milionů/ či cestu 15 jihokorejských
bloggerů do Mikulova, Lednicko-valtického areálu,
Kroměříže, Brna a Olomouce. Bruno Maltor se díky
projektu zahraničního zastoupení ve Francii usídlil
na půl roku v Praze, jeho články se dostaly k deseti
milionům čtenářů. Cesta bloggerů za krásami Moravy
vygenerovala 180 postů na korejské bloggerské
platformě naver.com, 300 postů na Instagramu a dvě
desítky postů na kanálu YouTube.
Pro youtubery byl určen únorový trip zahraničního
zastoupení v Polsku, který mířil do Krkonoš.
Pro novináře byla připravena série akcí, která
propagovala mimo jiné česko-německou
přeshraniční spolupráci /účastnili se jí i zástupci
nejčtenějšího deníku Bild a německé tiskové
agentury DPA/ či moravské lázeňské destinace
/pro slovenské novináře/. Nový videoobsah
připravilo zahraniční zastoupení pro USA, které
se zaměřilo na cykloturistiku a aktivní dovolenou,
potenciál golfového turismu České republiky naopak
propagoval rakouský magazín Extra Golf.
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Le guide di Plein Air
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Budweis
Böhmisch Krumau

Hlubokà nad Vltavou, Schloss Frauenberg

Golfclub Hlubokà nad Vltavou

Golfclub . . .

Golf in Südböhmen, TSchechien

. . . Český Krumlov

Golf – NatuR –
GeNuSS – KultuR
Südböhmen, das bedeutet endlose Wälder, majestätische Alleen, Torfmoore, und Teiche, herrliche Natur soweit das Auge reicht. Aber auch
historische Städte und nicht zu vergessen die böhmische Küche mit ihren
vielen Köstlichkeiten. Die Region grenzt unmittelbar an das österreichische Wald- und Mühlviertel und dessen Landschaften setzen sich hier
nahtlos fort.

V

Wellness Hotel Diamant
000 ExtraGolf | Sommer 2017
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on Linz aus ist man in etwas mehr als
einer Stunde in Budweis, der größten
Stadt in Südböhmen. Der Hauptplatz
von Budweis gleicht einem gleichseitigen
Viereck und ist einer der Größten in Tschechien. 48 Barock und Renaissance-Häuser mit
Laubengängen umringen diesen sehenswerten Platz. Budweis ohne Bier? Schwer vorstellbar. Schon seit dem Mittelalter wird hier
Bier gebraut. Unbedingt eine Brauerei besuchen und das frische Bier verkosten!
Rund 10 Kilometer nördlich von Budweis liegt
Hlubokà nad Vltavou mit seinem majestätischen Schloss Frauenberg, das man unbedingt besuchen sollte. Das Schloss verdankt
die heutige Gestalt dem Geschlecht der
Schwarzenbergs und oft wird dieses als das
schönste Schloss in Tschechien genannt. Der
Golfclub Hluboká nad Vltavou liegt im ebenen historischen Schlosspark unterhalb des

Schlosses. Die 18-Loch Anlage mit Parklandcharakter und zahlreichen Wassergräben –
und das mächtige Schloss ist fast immer im
Blickfeld. Ein öffentlicher 9-Loch Platz, gute
Übungsanlagen und ein kleines Restaurant
ergänzen das Angebot.
Das 5-Sterne Wellness Hotel Diamant liegt in
unmittelbarerer Nähe und mit Blick auf den
Golfplatz. Das modern ausgestattete Refugium bietet 34 Luxuszimmer und zwei Appartements. Auf einer Fläche von 1500 m2 finden
Sie das „Aquamarine Wellness & Spa“. Hier
stehen Swimmingpool, Whirlpool, Saunawelt, römisches Dampfbad, Salzgrotte und
Fitnessraum dem Hotelgast zur freien Verfügung. Ein breites Angebot an Massagen,
Bädern und Beautybehandlungen runden
das Angebot ab. Das Restaurant bietet böhmische und internationale Küche. Es werden
verschiedene, sehr günstige Golfpakete und
DAS REISEARCHIV IM INTERNET: www.extra.golf

A Propagace Jižní Moravy v rámci
Českého festivalu v Japonsku
B YouTube trip z Polska – propagace
zimní dovolené v ČR
C On-line kampaň s Czech Airlines
na portálu eDreams
D Prezentace Jižních Čech v časopise
Extra Golf
E Kampaň na aktivní dovolenou v ČR
s magazínem Plen Air – distribuce
e-booku

Golfhotel Svachovka
Golfermäßigungen angeboten.
Die Stadt Böhmisch Krumau sollte man bei
einem Besuch an Südböhmen unbedingt
kennenlernen. Das historische Stadtzentrum
von Český Krumlov ist UNESCO-Welterbe.
Hier gibt es verwinkelte Gassen, gut erhaltene Bürgerhäuser, schöne Kirchen und das
über der Moldauschleife thronende riesige
Schloss. Im Inneren beeindruckt das Schloss
mit seinem einzigartigen Barocktheater sowie
dem berühmten Maskensaal. In Böhmisch
Krumau pulsiert das Leben. Man sollte sich
zum Ausrasten an einem der vielen Moldau
Terrassen hinsetzen um dann anschließend
noch ein Museum besuchen, wie z.B. das
Egon Schiele Art Centrum, denn Egon Schiele
wurde hier in Krumau geboren.
Nur 5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt
liegt der Golfclub Český Krumlov. Der Golfplatz in Svachovka Lhotka bietet in der typiDAS REISEARCHIV IM INTERNET: www.extra.golf

schen südböhmischen Landschaft eine Kombination aus flachen und hügeligen Fairways
und Grüns. Der Platz ist aufgrund der geringen Länge auch für Anfänger gut spielbar,
aber er bietet auch genügend Herausforderungen. Wie Loch 8 und auch die eher kurzen
Par 3’s verlangen Genauigkeit. Ebenso vorhanden: eine Driving Range mit Übungsanlage und einen kleinen Pro-Shop.
Nach der Runde lädt der gemütliche Innenhof des zum Resort gehörenden Golfhotels
Svachovka zum Verweilen ein. Hier gibt es
das frische Bier aus der hauseigenen Brauerei oder ein typisches Südböhmisches Gericht. Das Hotel beherbergt 80 Betten in
3- oder 4-Stern Ausstattung bzw. Appartements. Das Hallenbad mit Outdoor RelaxTerrasse und das Day-Spa mit Bierbädern
und tollen Massagen sind sehenswert. Die
eigene Brauerei und Schnaps-Brennerei

ergänzen das Angebot.
Insgesamt gibt es in Südböhmen fünf 18Loch- und eine 9-Loch Anlage. Das Golf-Angebot runden neben den erwähnten Golfplätzen das Golfresort Monachus in Mnich, unweit des Golfresort Haugschlag, der Golfklub
Čertovo břemeno in Jistebnice, das Golf Resort Písek in Staré Kestrany und das 9 Loch
Golfresort Bechyne ab.
In Südböhmen gibt es viele Möglichkeiten
Golf mit Kultur und Genuss zu kombinieren –
noch dazu zu einem perfekten Preis- und
Leistungsverhältnis.
P
www.czechtourism.com
www.jiznicechy.cz/de/
www.golfhluboka.cz
www.golfck.cz
www.hoteldiamant.cz
www.svachovka.cz
Sommer 2017 | ExtraGolf 000
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8 itinerari • Boemia

• Praga
• Moravia
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Edizioni Plein Air
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A	Zahajovací let China Eastern Xi’an – Praha
B	Konference a workshop Vemex,
představení 5 českých regionů
v New Yorku
C	Kampaň s ÖBB na Hlavním nádraží v Linci
D	Předávání cen CzechTourism Awards na
veletrhu ITB Berlín
E	Branding autobusu tour operátora
Reiseparadies Kastler
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Travel Trade Day

Jednání v rámci incomingového
workshopu

Již podruhé se v roce 2017 konala unikátní akce, jejímž pořadatelem
je agentura CzechTourism. Výroční incomingový workshop
s mezinárodními nákupčími – Czech Republic Travel Trade Day – je
největším obchodním setkáním zástupců zahraničních cestovních
kanceláří s českými poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu.
CzechTourism propojil přes 70 zahraničních nákupčí (touroperátorů
a cestovních kanceláří) z celkem 27 zemí, kteří přijeli s cílem rozšířit svou
nabídku služeb a zájezdů do České republiky, s osmi desítkami českých
podnikatelů a zástupců regionů.
Travel Trade Day začal na konci června studijními
cestami po českých a moravských regionech, které
představily nové produkty a destinace spjaté s hlavním
komunikačním tématem příštího roku „100 let
příběhu České republiky“. Bezprostřední zkušenost
a zážitek jsou jedním z klíčových faktorů, který umožní
zařadit i méně známé, nové cíle do prodejní nabídky
v zahraničí.

Skupina z Německa,
Rakouska a Polska
se vydala do
Mladé Boleslavi za
značkou Škoda a po
stopách českého
skla a bižuterie do
Libereckého kraje.

Města Tábor
a Třeboň se
stala cílem cest
partnerů z USA
či Spojeného
království.

Nákupčí z Číny
se seznámili
s nabídkou
lázeňského
trojúhelníku
a golfových resortů
v západních
Čechách.

Zástupci
indických
cestovních
kanceláří
navštívili
Jižní Moravu
(Mikulov, Brno).

Izraelští
touroperátoři
kromě historického
jádra Prahy zamířili
i na Lipno, či za
lokálními produkty
Šumavy.

12

samostatných
poznávacích
okruhů po
regionech Čech
i Moravy.

Hostování hlavní části programu letos převzala po
metropoli Střední Moravy Olomouci západočeská
Plzeň. Plzeňský kraj tak získal příležitost představit
své největší atraktivity a novinky pro další sezónu
nejen zahraničním klientům, ale oslovit také české
podnikatele, kteří je mohou zařadit do své nabídky
a dále distribuovat.
Dvoudenního programu se zúčastnili zahraniční
nákupčí, zástupci českých regionů, podnikatelé,
i ředitelé zahraničních zastoupení agentury
CzechTourism, kteří na celodenním workshopu
předávali své zkušenosti ze zahraničních trhů. O oba
odborné workshopy připravené formou krátkých
12 minutových schůzek byl i letos enormní zájem,
dohromady se konalo přes tisíc individuálních
jednání.
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Incomingová událost roku
Letošní výroční incomingový
workshop agentury CzechTourism úspěšně navázal na loňský
přelomový ročník. Do Česka přivedl ještě větší množství zahraničních nákupčích, meziročně
vyšší byl i zájem tuzemských
poskytovatelů služeb. Workshop
s názvem Czech Republic Travel
Trade Day 2017 hostila Plzeň,
konkrétně pak kongresové centrum Parkhotel Plzeň.
Dvoudenní akce byla příležitostí k B2B
jednáním zahraničních nákupčích s tuzemskými poskytovateli služeb a zástupci českých regionů a její role byla v této oblasti
nezastupitelná. Loňský úspěšný model se
organizátorům povedlo povýšit na ještě
vyšší úroveň zařazením jedné (ve finále
velmi oceňované) novinky. „Letošní ročník
byl výjimečný tím, že došlo ke spojení dvou
významných akcí – workshopu s řediteli
střednictvím svých zahraničních zastoupení
působí agentura CzechTourism. „Těší mě, že
se nám podařilo v rámci rozpočtových
možností síť zahraničních zastoupení nejen
udržet, ale i posílit o zastoupení druhého
stupně v Indii a v Izraeli,“ uvedla při zahajování workshopu ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková. Zmínila i probíhající personální změny – konkrétně příchod
Aleny Kudílkové do čela zastoupení
zahraničních zastoupení ‚CzechTourism
Trade Show‘ a incomingového workshopu
s mezinárodními nákupčími ‚Czech Republic
Travel Trade Day‘,“ shrnula ředitelka zahraničních zastoupení agentury CzechTourism
Klára Vysloužilová. A spojení akcí se ukázalo jako dobrý krok, který přispěl k ještě
vyššímu zájmu zahraničních i tuzemských
subjektů. Do Plzně přijelo sedm desítek
zahraničních nákupčích z 27 zemí světa,
osm desítek tuzemských subjektů, dvacítka
ředitelů zahraničích zastoupení agentury
CzechTourism a vybraní manažeři národní
turistické centrály. Během více než tisícovky dvanáctiminutových schůzek mohli
účastníci jednat o možnostech marketingové spolupráce v 45 zemích světa, kde pro-

v Moskvě a probíhající výběrové řízení
na ředitele zastoupení ve Francii.
Podobně jako loni v Olomouci i letos v Plzni
představila agentura CzechTourism své
plány pro příští rok. S vybranými aspekty

marketingového plánu pro rok 2018 seznámila přítomné ředitelka odboru strategie
a marketingové komunikace Radana Koppová. Vysvětlila, že příští rok bude CzechTourism propagovat Českou republiku
prostřednictvím příběhů spojených se
vznikem Československa – svoji roli v marketingové komunikaci sehrají význační
architekti té doby, světoznámé průmyslové
značky apod. Detaily marketingového
plánu by se měly v dohledné době objevit
i na webových stránkách agentury CzechTourism. V rámci Travel Trade Day byl rovněž pokřtěn nejnovější vydavatelský počin
národní turistické centrály, destinační manuál 100 Years of the Czech Republic Story.
Vedle odborného programu bylo pamatováno také na program doprovodný. Během
fam tripů se mohli zahraniční účastníci
seznámit s vybranými turistickými atraktivitami Plzeňského kraje i jeho krajského
města – zavítali třeba na zámek Zbiroh,
do Techmanie, Loosových interiérů v Plzni,
plzeňského podzemí atp. Společenský
večer v Plzeňském Prazdroji byl příležitostí
nejen k neformálnímu networkingu, ale
také k prohlídkám pivovaru či zkoušce
šikovnosti během workshopu čepování
piva. Zahraniční i tuzemští účastníci, s kterými jsme měli příležitost o akci hovořit, se
shodovali na velmi dobré kvalitě workshopu. Pozitivně hodnotili jak organizaci akce,
tak výběr partnerů. Nezbývá než doufat,
že se jednání na Travel Trade Day podaří
přetavit v konkrétní smlouvy…
Text a foto: -pmu-

7/8-2017
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Discover Central
Europe 2017

Projekt
mezinárodní
spolupráce
států
Visegrádské
čtyřky na
vzdálených
trzích

Společné aktivity národních turistických centrál zemí Visegrádské čtyřky
(V4) probíhaly od 1. července 2017 za předsednictví Maďarska, které
navázalo na roční předsednictví Polska. Propagace Visegrádských zemí
byla realizována jak na tradičních zdrojových trzích v USA, Rusku a Číně tak
v nových zdrojových teritoriích se stoupajícím příjezdovým potenciálem –
v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, a regionu zemí SNS.
V celkovém součtu zrealizovaly Visegrádské země
v roce 2017 kromě celoroční on-line propagace
i čtyři road show, čtyři studijní cesty pro tour
operátory a média a několik prezentací pro veřejnost.
Profil členských států, přehled aktivit projektu V4
a příjezdových statistik z cílových trhů poskytuje
brožura “Discover Central Europe Facts & Figures
2016“, kterou vydala agentura CzechTourism
v prosinci 2017.

Discover Central Europe 2016
Facts & Figures

V květnu se Visegrádské země představily předním
severoamerickým influencerům v rámci cestovatelské
konference TBEX North America (Travel Blog
Exchange) v Alabamě. Kromě individuálních jednání
o možnostech propagace turistických atraktivit zemí
V4 získal region mediální pozornost také v reportáži
alabamské státní televize WAFF 48.

Discover
Central Europe 2016
Facts & Figures

Hungarian
Tourism Agency

Czech Republic

Agentura CzechTourism v roce 2017 pokračovala
v úspěšné propagaci středoevropské čtyřky
v regionu jihovýchodní Asie. Destinační prezentace
a B2B workshopy se silnou účastí 17 evropských
společností (s jednoznačnou převahou českých
subjektů) oslovily téměř 400 nákupčích ze segmentů
leisure i MICE v Singapuru, Malajsii, Indonésii,
Thajsku a na Filipínách. Generálním partnerem byla
společnost Turkish Airlines, která létá do Evropy
ze všech čtyřech jihoasijských destinací, a zároveň
svými navazujícími lety pokrývá celý středoevropský
region včetně Prahy, Budapešti, Košic či Varšavy.
Akce byla spoluorganizována zastupitelskými úřady
ČR v jednotlivých teritoriích jako jeden z projektů
ekonomické diplomacie ČR. Na konci roku realizovaly
země V4 také společnou studijní cestu pro média
z Filipín, Indonésie a Malajsie, která představila
adventní tradice a produkt vánočních trhů.
Discover Central Europe 2016 – Facts & Figures | 4–5

• 6th safest destination out of 163 countries in the world
• 12 historical monuments on the UNESCO Heritage List
• UNESCO Intangible Cultural Heritage: 5 traditions
(Slovácko Verbuňk, Shrovetide, Falconry, Kings´ Ride, puppetry)
• 6 UNESCO Biosphere Reserves
• over 200 castles, chateaux and monuments
• more than 40 protected historical towns
• 33 spas
• 104 golf courses
• 4 national parks and 26 protected landscape areas
• 12 mountain ranges higher than 1,000 metres
• 40,782 km of walking trails
• 44,000 km of cycling routes
• 480 km of ski slopes
• 3,540 km of cross-country ski trails
• 1,800 km of horse riding routes

Summary statistics

2015

2016

15,098,817

15,407,671

15,587,076

17,195,550

18,388,853

7,451,773

7,555,806

7,491,191

8,488,637

9,067,413

7,647,044

2012

7,851,865

2013

8,095,885

2014

8,706,913

9,321,448

Prague

Arrivals of tourists in collective accommodation establishments
Total
Domestic
International

Bednights of tourists in collective accommodation establishments
Total
Domestic
International

43,278,457

43,308,279

42,946,929

47,093,906

49,696,957

21,484,472

21,163,383

20,836,817

21,793,985

22,144,896

23,807,391

25,428,808

22,110,112

23,286,515

24,268,149

2.87

2.81

2.83

2.76

2.70

2.88

2.80

2.84

2.78

2.80

2.85

2.82

2.83

2.73

2.60

Average lenght of stay (in nights)
Total
Domestic
International

Capacity of public accommodation establishments 2016
Total
Hotel *****
Hotel ****
Krkonoše mountains

Novinkou pro rok 2017 bylo vytvoření elektronické
výukové platformy zemí V4 pro travel agenty v USA.
On-line edukační program umožní proškolení
o produktech a novinkách zemí V4 a jeho účastníky
bude certifikovat jako specialisty na středoevropské
trhy. Obdobná platforma funguje také v Rusku, kromě
prohlubování znalostí o regionu je také efektivním
nástrojem pro stimulaci prodeje.
Produktově je společná marketingová kampaň V4
orientována na tradiční témata – středoevropská
města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství,
zdravotní turismus, gastronomii, zážitkovou a luxusní
dovolenou. Nově posilují země V4 také propagaci své
nabídky v segmentu kongresového a incentivního
turismu.

Source: Czech Statistical Office

Capacity

Znojmo

Po roce se země V4 odprezentovaly také v Latinské
Americe. Mexická pobočka CzechTourism zrealizovala
v listopadu společnou roadshow „Discover Central
Europe LatAm 2017“, které se zúčastnili také
představitelé zastupitelských úřadů jednotlivých zemí
a 10 podnikatelů z Polska a České republiky. V rámci
workshopů v Bogotě, Limě, Santiagu de Chile, Rio de
Janeiru, Sao Paulu a Buenos Aires proběhla jednání
s téměř dvěma sty latinskoamerickými nákupčími;
prezentací se zúčastnila také lokální odborná média.

Other hotels and boarding houses

Units

Rooms

Bed-places

9,168

207,309

533,507

60

6,693

13,146

621

38,650

78,054

91,749

226,556

5,341

Tourist campsites

510

8,938

33,042

Holiday Dwellings & Hostels for Tourists

1,013

18,110

63,902

Other

1,623

43,169

118,807

Source: Czech Statistical Office

CzechTourism
www.czechtourism.com
Website visitors
November 1st 2014:
November 1st 2015:
November 1st 2016:

Receipts

International tourism receipts and expenditure 2012 - 2016
2012

2013

2014

2015

2016

Receipts mil. Euro

5,397

5,096

5,242

5,501

5,149

Expenditure mil. Euro

3,238

3,356

3,946

4,426

3,876

Balance mil. Euro

2,159

1,741

1,769

1,274

1,273

2.7

2.9

2.8

2.8

2.5

Direct Contribution of T&T to GDP in %

Czech Tourist Authority

V celkovém součtu investovaly středoevropské státy
na společnou kampaň v roce 2017 téměř 200 tisíc
euro.

2,378,776
2,354,070
2,200,000

www.facebook/czechrepublic
Facebook fans
November 1st 2014:
November 1st 2015:
November 1st 2016:

225,510
343,836
411,819

Source: Czech Statistical Office, Czech National Bank, WTTC

Zasedání v rámci zemí V4

65

Propagace České republiky na nových
trzích – Indie, Izrael, Blízký Východ
Na počátku roku 2017 posílila agentura CzechTourism svou působnost
na dvou nových strategických trzích a uzavřela smluvní spolupráci
s partnery v Indii a Izraeli. Lokální PR agentury operovaly od února z Mumbai
a Tel Avivu v rámci zahraničních zastoupení tzv. 2. stupně. Pobočky
realizovaly portfolio aktivit připravených pro vstup České republiky na dané
trhy a navázaly spolupráci s českými podnikateli a regiony.
Pro posílení rostoucího trendu příjezdů z Indie se
bombajská pobočka zaměřila především na realizaci
B2B a PR aktivit. Na začátku roku se Česká republika
představila indickým nákupčím na veletrhu SATTE
v New Dillí. Na veletrh navazoval networkingový
koktejl spolupořádaný Velvyslanectvím ČR v Dillí,
v rámci něhož bylo slavnostně oznámeno zahájení
činnosti indické kanceláře CzechTourism hlavním
obchodním partnerům.
Na podzim své služby v Indii prezentovalo 7 českých
partnerů v rámci B2B road show v Dillí, Bengalúru
a Bombaji. Úspěšné akce, jejímž generálním partnerem
byla společnost Turkish Airlines, se zúčastnilo celkem
530 indických nákupčích. High-lightem sezóny byla
studijní cesta čtyř indických influencerů zaměřená
na představení českých vánočních trhů. Více než 100
příspěvků z Prahy, Brna a Olomouce na Facebooku,
Instagramu a Twitteru vygenerovalo přes 6 milionů
interakcí; videa na YouTube měla na přelomu roku
téměř 2,5 milionů zhlédnutí. V závěru roku prezentovala
pobočka CzechTourism destinační nabídku České
republiky pro filmový průmysl tvůrcům a producentům
v rámci Global Film Tourism Conclave v Bombaji.
V Izraeli se pobočka CzechTourism soustředila
nejen na dobře známé a populární turistické cíle
v segmentech lázeňství a medical turismu, ale zaměřila
se také na rozvoj produktů nových – zejména aktivní
dovolené v přírodě a dovolené pro rodiny s dětmi.
Tento marketingový cíl vychází ze stoupající obliby
a nadprůměrné délky pobytu izraelských turistů
v České republice. Proto také věnuje CzechTourism
v Izraeli větší pozornost propagaci českých regionů.
Česká republika na začátku roku odstartovala svou
prezentaci na veletrhu IMTM v Tel Avivu se silným
Road show Czech Republic – Land of Stories v Indii

zastoupením 8 českých subjektů. Na podzim se
konala prezentace produktových novinek v oblasti
aktivní dovolené a B2B workshop s účastí 4 českých
podnikatelů. Nákupčí z Izraele a Indie nechyběli ani na
Czech Republic Travel Trade Day v Plzni. Studijní cesty
připravené na míru těmto trhům představily nabídku
aktivní dovolené v jižních Čechách, historická města,
UNESCO památky, vinařství a gastronomii na Moravě.
Blízký Východ je dalším teritoriem, kde CzechTourism
posílil propagaci České republiky. V květnu proběhl
ve spolupráci s leteckou společností Turkish Airlines
B2B workshop s účastí 25 nákupčí ze zemí Bahrajn,
Omán, Katar a Kuvajt, který navazoval na studijní cesty
pro cestovní kanceláře a média po regionech České
republiky. V rámci listopadové road show prezentovali
čeští podnikatelé své služby 325 obchodním partnerům
v Kuvajtu, Teheránu a Dubaji. Kromě nabídky
tradičního léčebného lázeňství, která je v regionu
už velmi dobře známá, se CzechTourism zaměřuje
na nové produkty a cílové skupiny. Jedná se zejména
o propagaci poznávacích cest s vysokou kvalitou služeb,
originálním kulturním a zábavním programem, pobyty
v přírodě nebo rodinnou dovolenou s dětmi. Pokračovat
bude také prezentace medical či wellness pobytů
a potenciálu České republiky pro segment MICE.

Společným znakem
těchto nových teritorií
je dlouhodobě příznivá
predikce výjezdů,
nadprůměrné útraty
a potenciál pro
propagaci širokého
spektra produktové
nabídky napříč regiony
České republiky.

B2B workshop v Izraeli
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Press a fam
tripy

Z regionů byl
zaznamenán
silný ohlas
na Brno či
Mikulov.
Nejvyšší
hodnocení
obdržela
organizace akcí
a průvodcovské
služby.

Oddělení press a fam tripů realizovalo v roce 2017 ve spolupráci
se zahraničními zastoupeními 19 hromadných akcí – 4 fam
tripy a 15 press tripů. Zároveň se podílelo na několika dalších
akcích pro zahraniční novináře, touroperátory a zahraniční
delegace. Celkem jsme přivítali 165 B2B partnerů – 87 novinářů
a 78 touroperátorů z celého světa.

Z doplňkových
programů se
oblibě těšily
návštěvy zámků
a gastronomické
zážitky.

Hlavním tématem press tripů bylo Baroko všemi
smysly, novinářům byly primárně představeny
barokní turistické atraktivity – kulturní
a historické bohatství. Ve spolupráci s partnery
v regionech byly sestaveny nové itineráře
přizpůsobené specifikům jednotlivých zahraničních
trhů. Barokní téma bylo zároveň doplněno dalšími
tipy pro trávení dovolené –  pro segment aktivních
turistů byl realizován press trip s názvem Barokní
krajina na kole představující atraktivity regionu
Východní Morava.

Celková
spokojenost
novinářů
a touroperátorů
byla velmi
vysoká (98 %).

.
.
.

Pro touroperátory, kteří Českou republiku navštívili
především v rámci akce Travel Trade Day, byly
zajištěny programy, které již prezentovaly destinace
spojené s výročím vzniku Československa – hlavním
marketingovým tématem agentury CzechTourism
pro rok 2018.
V dotazníkovém šetření, s jehož pomocí jsou všechny
realizované akce pravidelně vyhodnocovány,
se oddělení zaměřuje na spokojenost účastníků
s programem a organizací, volbou ubytování či
nejzajímavější částí programu press nebo fam tripu.

rejser

rejser

I Kuks kan man besøge et imponerende barokanlæg, der ligger smukt på en skråning langs Elben.

Den gamle, centrale plads i Hradec Králové er omkranset af smukke bygninger, blandt andet en gotisk
katedral og et højt klokketårn.

De hvide kladruberheste på det nationale hestestutteri
Kladruby nad Labem blev opdrættet som køreheste for
skiftende kejsere, og hesteracen bruges i dag også af det
danske kongehus.

Statuerne langs bygningen forestiller de menneskelige dyder og laster.

En 3,5 kilometer lang afmærket sti fører gæsterne rundt til nogle af de mest specielle
klipper i naturområdet Adršpach-Teplice.

”De elskende” rager næsten 100 meter op over skovbunden.

Fantasirejse i Bøhmen
Tekst og foto: Ida Smith
ida.smith@nordjyske.dk

D

et elskende par står og
læner sig ømt op ad hinanden. De rager højt op
over træerne, for ligesom
borgmesteren og borgmesterin-

så fritstående klippesøjler og sære
figurer står tilbage. Men det er her,
man finder de højeste klipper. Således tårner ”De elskende” sig næsten 100 meter op over skovbunden.
Området blev fredet i 1933 og er
i dag et af de mest populære turist-

os. En gammel, gotisk port giver
adgang til en smal sprække i klippevæggen. Er det mon indgangen
til De Dødes Stier, hvor Aragorn
red under bjergene og samlede
spøgelseshæren i Tolkiens ”Ringenes Herre - Kongen vender tilbage”?

Hvis man vil udvide et eventuelt
besøg i Prag med en udflugt til
Adršpach-Teplice, kan turen til
Østbøhmen for eksempel gå via
den hyggelige provinsby Hradec
Králové med knap 100.000 indbyggere. Den trekantede plads i
centrum af byen er kantet med

Králové kan man for eksempel cykle langs floden de 26 kilometer til
Kuks, som er en af Østbøhmens
andre store seværdigheder.
Grevens drømmeverden
Kuks er på sin vis lige så eventyrligt
et sted som den naturskabte klip-

Det gamle hospital i Kuks gemmer på
Centraleuropas næstældste bevarede
apotek med medikamenter som hjortehjerte og ulvelever.

Tjekkiet er
meget mere end
Prag - i Østbøhmen
kan man gå på opdagelse
blandt sære klippeformationer og i underjordiske
fæstningsanlæg

klipperne. På den modsatte side af
Elben fik han bygget et hospital for
krigsveteraner. Munkeordenen De
Barmhjertige Brødre stod for pasningen af gamle og sårede soldater
helt frem til 1938. De benyttede
blandt andet medikamenter fra

POLEN

Tjekkiet

AREAL: 78.864 km2
INDBYGGERTAL: 10,5 mio.
VALUTA: 100 tjekkiske koruna

Guiden fører føre os ned i de
underjordiske gange under
fæstningsanlægget Josefov.
apoteket, hvor man i gamle glas og
dåser på hylderne finder medikamenter som menneskekranium,
brugt mod epilepsi, hjortehjerte
og ulvelever.
I hospitalets lange gang har de
syge kunnet muntre sig med at

(CZK) svarer til ca. 29 DKK.
SPROG: Tjekkisk
RELIGION: Ved en folketælling i
2011 undlod 45,2 pct. at svare
på spørgsmålet om religion,
34,2 pct. svarede ”ingen religion”, 10,3 pct. er romersk-katolske. Resten tilhører mindre
religioner.

me tidsperiode, Josefov, men her
handler det hverken om kurvand
eller kalkmalerier, men om krig.
Tjekkiet hørte i århundreder under det habsburgske kejserdømme. Som et værn mod prøjserne,
der havde erobret Schlesien, fik

Føllene er sorte eller mørkegrå, når de fødes, men bliver
hvide i løbet af seks-syv år.

TYSKLAND

Adršpach-Teplice
Prag Kuks Josefov
Kladruby Hradec Králové
nad Labem

ning i en del af de 45 kilometer
lange underjordiske gange. Bliver
man nemt mørkeræd eller har tendens til klaustrofobi, så prøves
grænserne af, når guiden i det fine
militærkostume blæser lyset ud,
og lader de, der har mod på det,

SLOVAKIET

ØSTRIG
UNGARN

I det danske kongehus er det også hvide kladruberheste, der trækker kareten, når dronning Margrethe for eksempel kører i guldkaret
til nytårskuren på Christiansborg.
Det var prins Henrik, der i 1994
tog initiativ til, at de kongelige

.
.
.
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Odbor
Finance a facility
management
Kancelář Finance a facility management | Finanční oddělení
a administrace zahraničních zastoupení | Koordinace
veřejných zakázek a interní řízení | Technická správa
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Jan Špilar
ředitel odboru

„V roce 2017 jsme započali přípravu
na implementaci GDPR a elektronické
spisové služby, přeznačen byl veškerý
inventarizovaný majetek společnosti. Zapojili
jsme se do zveřejňování přehledu faktur, smluv
a objednávek v katalogu otevřených dat. Základní
činnost odboru spočívala v zajištění denního
chodu organizace od evidence objednávek
a smluv až po realizaci zadávacích a výběrových
řízení, personální a mzdovou agendu až
k účetním závěrkám a skladové evidenci.“
Hlavním posláním odboru finance a facility management
je podpora ostatních odborů spočívající v zabezpečování
personálních, finančních, administrativních, provozně
ekonomických a technicko-provozních úkonů.
Činnosti odboru:
Koordinace veřejných zakázek
Řízení rozpočtu
Finanční a účetní operace
Evidence a administrace zahraničních zastoupení
Technická správa a facility management
Personální a mzdová agenda
Spolupráce s kontrolními orgány včetně přípravy podkladů
Zajišťování zveřejňovacích povinností v souladu
s předmětnými zákony
Technické zabezpečení provozu
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Veřejné
zakázky
V roce 2017 zadala ČCCR – CzechTourism 118 veřejných zakázek
v celkové hodnotě 118 855 878 Kč bez DPH, přičemž dodavatelé
pro plnění jejich předmětů byli vybráni zejména na základě
otevřených zadávacích řízení.
Z celkového součtu 118 veřejných zakázek jich bylo
112 malého rozsahu, jedna veřejná zakázka podlimitní
a 5 veřejných zakázek nadlimitních.

Veřejné zakázky
agentury
CzechTourism
v roce 2017
– objem
finančních
prostředků
celkově
VZMR

67 %
nadlimitní
30 %

podlimitní
3%

Finanční oddělení a administrace
zahraničních zastoupení
Finanční oddělení poskytuje zázemí pro všechny tvůrčí činnosti
organizace, je podpůrnou a nezbytnou součástí agentury.
V roce 2017 se podařilo udržet vysoký standart poskytovaných
služeb a to jak pro externí uživatele, tak ve spolupráci
s oddělením technické správy i pro uživatele interní.
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Komentář k finančnímu
hospodaření
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní
příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj,
z jehož rozpočtu je také převážně financována. Ostatní prostředky
získává vlastní činností či případně z jiných rozpočtových kapitol.
Rozpočet je vždy schvalován na rok a je stavěn jako vyrovnaný.
Výnosy roku 2017

Náklady roku 2017

Celkové výnosy jsou ve výši
446 693 103,98 Kč

Celkové náklady jsou ve výši
464 795 004,51 Kč

Největší část výnosů je tvořena dotací od zřizovatele
a to 350 699 898,00 Kč jako příspěvek na provoz
a 89 011 694,08 Kč na financování programů a akcí.
Další dotace byly obdrženy od Karlovarského kraje
a Města Karlovy Vary na pořádání akce Tourfilm,
celkem 560 000,00 Kč a dotace od Evropské komise
na pořádání soutěže EDEN, 676 155,45 Kč.

CzechTourism disponuje jednou budovou, kterou
má v užívání v Praze, informačním centrem
na Staroměstském náměstí a 19 zahraničními
zastoupeními ve světě. S tím je spojeno množství
provozních nákladů zajišťují vhodné zázemí pro
marketingovou činnost.  Mezi provozní náklady
organizace patří například spotřeby energií
(elektřina, plyn, voda) ve výši 1 714 427,64 Kč,
opravy zařízení a majetku ve výši 1 909 966,36 Kč,
ostraha budovy 1 152 625,98 Kč, úklid a odvoz
odpadu 1 322 463,54 Kč, poštovné 616 728,69
nebo telekomunikační služby 2 037 542,40 Kč.
Další významnou nákladovou položkou jsou odpisy
dlouhodobého majetku 7 261 147,00 Kč nebo nákup
drobného majetku 2 197 766,29 Kč.
Mezi marketingové náklady se řadí propagační
tiskoviny a předměty za 11 445 102,57 Kč, cestovné
v rámci propagace na akcích 9 229 580,14 Kč,
náklady na reprezentaci 8 734 366,47 Kč a náklady
na kampaně, workshopy a veletrhy 205 967 216,02 Kč.
Neočekávaným nákladem byla pokuta udělená
Finančním úřadem za projekt OPLZZ realizovaný
v letech 2012-2015 a to ve výši 19 311 707,00 Kč.

Podíl na výnosech má také vlastní činnost, kdy jsou
fakturovány spolupořadatelské poplatky, účasti na
roadshow, workshopech nebo veletrzích. Celkem tyto
výnosy činily v roce 2017 5 501 860,06 Kč.
Ostatní výnosy jsou provozního charakteru, jako
kurzové rozdíly, náhrady od pojišťoven, smluvní
pokuty a další čistě účetní záležitosti.

Výsledek hospodaření
Výsledkem hospodaření za rok 2017
ztráta ve výši -18 101 900,53 Kč
Výsledkem hospodaření za rok 2017 je ztráta ve
výši -18 101 900,53 Kč. K této ztrátě došlo z důvodu
neočekávaného udělení pokuty za projekt OPLZZ
spolufinancovaný z evropských dotací realizovaný
v letech 2012–2015. Proti této sankci budou využity
všechny opravné prostředky.
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Rozvaha k 31. 12. 2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

AKTIVA

Účetní období
Běžné
Brutto

Korekce

Minulé

Netto

339.796.611,62 128.931.696,50 210.864.915,12 185.837.538,30

A.

Stálá aktiva

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.2.

186.142.061,17 128.792.855,66

57.349.205,51

61.062.818,20

28.032.623,63

16.697.740,93

11.334.882,70

11.327.176,08

012

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

013

4.988.587,39

2.536.420,47

2.452.166,92

22.733,00

A.I.3.

Ocenitelná práva

014

16.034.609,58

7.271.268,00

8.763.341,58

8.269.323,91

A.I.4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6.890.052,46

6.890.052,46

0,00

0,00

A.I.6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

119.374,20

0,00

119.374,20

3.035.119,17

A.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.9.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

158.109.437,54 112.095.114,73

46.014.322,81

49.735.642,12

A.II.1.

Pozemky

031

173.250,00

0,00

173.250,00

173.250,00

A.II.2.

Kulturní předměty

032

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.3.

Stavby

021 106.378.495,66

62.024.412,47

44.354.083,19

47.970.955,19

A.II.4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

26.900.097,20

25.413.107,58

1.486.989,62

1.564.436,93

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

24.657.594,68

24.657.594,68

0,00

0,00

A.II.7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.10.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

27.000,00

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.4.

Dlouhodobé půjčky

067

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.

Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.7.

Dlouhodobé zprostředkování transferů

475

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Oběžná aktiva

B.I.

Zásoby

11.092.519,83

0,00

11.092.519,83

B.I.1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Materiál na skladě

112

9.701.354,38

0,00

9.701.354,38

9.472.853,14

B.I.3.

Materiál na cestě

119

1.391.165,45

0,00

1.391.165,45

28.698,04

B.I.4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.

Krátkodobé pohledávky

42.850.290,31

138.840,84

42.711.449,47

27.536.276,37

153.654.550,45

138.840,84 153.515.709,61 124.774.720,10
9.501.551,18
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné
Brutto

Korekce

Minulé

Netto

B.II.1.

Odběratelé

311

1.482.987,30

138.840,84

1.344.146,46

1.407.839,32

B.II.2.

Směnky k inkasu

312

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

6.213.516,15

0,00

6.213.516,15

6.645.705,32

B.II.5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.8.

Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

3.923.502,55

0,00

3.923.502,55

5.786.737,45

B.II.10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.13.

Daň z příjmů

341

53.114,00

0,00

53.114,00

4.130,00

B.II.14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.15.

Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.16.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.19.

Pohledávky ze správy daní

352

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.20.

Zúčtování z přerozdělování daní

355

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.21.

Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

356

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.22.

Ostatní pohledávky ze správy daní

358

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.24.

Pevné termínové operace a opce

363

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.25.

Pohledávky z neukončených finančních operací

369

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.26.

Pohledávky z finančního zajištění

365

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.27.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.29.

Krátkodobé zprostředkování transferů

375

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.30.

Náklady příštích období

381

31.177.170,31

0,00

31.177.170,31

12.646.040,78

B.II.31.

Příjmy příštích období

385

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.32.

Dohadné účty aktivní

388

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

0,00

0,00

0,00

1.045.823,50

B.III.

Krátkodobý finanční majetek

99.711.740,31

0,00

99.711.740,31

87.736.892,55

B.III.1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.5.

Jiné běžné účty

245

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.6.

Účty státních finančních aktiv

247

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.7.

Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

248

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.8.

Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

249

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.9.

Běžný účet

241

98.432.181,53

0,00

98.432.181,53

86.902.159,74

B.III.10.

Běžný účet FKSP

243

624.098,26

0,00

624.098,26

105.186,38

B.III.11.

Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.13.

Běžné účty státních fondů

224

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.14.

Běžné účty fondů organizačních složek státu

225

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.15.

Ceniny

263

111.703,51

0,00

111.703,51

101.164,30

B.III.16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.17.

Pokladna

261

543.757,01

0,00

543.757,01

628.382,13
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné

Minulé

PASIVA

PASIVA CELKEM

210.864.915,12

185.837.538,30

C.

Vlastní kapitál

138.881.129,81

154.101.701,50

C.I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

59.219.567,73

59.637.369,94

C.I.1.

Jmění účetní jednotky

401

50.297.809,62

49.277.327,83

C.I.2.

Fond privatizace

402

0,00

0,00

C.I.3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

6.656.717,91

8.068.001,91

C.I.4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

C.I.5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-341.305,60

-341.305,60

C.I.6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0,00

27.000,00

C.I.7.

Opravy předcházejících účetních období

408

2.606.345,80

2.606.345,80

97.763.462,61

68.269.654,24

C.II.

Fondy účetní jednotky

C.II.1.

Fond odměn

411

1.808.354,94

78.354,94

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

567.678,10

224.686,26

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

63.790.646,86

45.944.638,86

C.II.4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

1.157.561,59

1.157.561,59

C.II.5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

30.439.221,12

20.864.412,59

C.II.6.

Ostatní fondy

419

C.III.

Výsledek hospodaření

C.III.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

C.III.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

C.III.3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

C.IV.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

C.IV.1.

Příjmový účet organizačních složek státu

C.IV.2.

0,00

0,00

-18.101.900,53

26.194.677,32

-18.101.900,53

26.194.677,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222

0,00

0,00

Zvláštní výdajový účet

223

0,00

0,00

C.IV.3.

Účet hospodaření státního rozpočtu

227

0,00

0,00

C.IV.4.

Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

404

0,00

0,00

D.

Cizí zdroje

71.983.785,31

31.735.836,80

D.I.

Rezervy

0,00

0,00

D.I.1.

Rezervy

0,00

0,00

D.II.

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

D.II.1.

Dlouhodobé úvěry

451

0,00

0,00

D.II.2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

D.II.3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

0,00

0,00

D.II.4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0,00

0,00

D.II.5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

0,00

0,00

D.II.6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

0,00

0,00

D.II.7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

0,00

0,00

D.II.8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0,00

0,00

D.II.9.

Dlouhodobé zprostředkování transferů

475

0,00

0,00

D.III.

Krátkodobé závazky

71.983.785,31

31.735.836,80

D.III.1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

D.III.2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

0,00

0,00

D.III.3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

0,00

0,00

D.III.4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

D.III.5.

Dodavatelé

321

14.253.906,74

5.472.194,00

D.III.6.

Směnky k úhradě

322

0,00

0,00

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

0,00

0,00

D.III.8.

Závazky z dělené správy

325

0,00

0,00

D.III.9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

D.III.10.

Zaměstnanci

331

0,00

0,00

D.III.11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

3.284.526,00

2.129.585,00

441

D.III.12.

Sociální zabezpečení

336

1.399.778,00

858.129,00

D.III.13.

Zdravotní pojištění

337

596.280,00

367.942,00
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Účetní období
Běžné

Minulé

D.III.14.

Důchodové spoření

338

0,00

D.III.15.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

D.III.16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

740.097,00

387.144,00

0,00

D.III.17.

Daň z přidané hodnoty

343

1.375.359,20

1.119.034,00

D.III.18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

36.634.033,00

18.323.450,00

D.III.19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

0,00

D.III.20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0,00

0,00

D.III.21.

Přijaté zálohy daní

351

0,00

0,00

D.III.22.

Přeplatky na daních

353

0,00

0,00

D.III.23.

Závazky z vratek nepřímých daní

354

0,00

0,00

D.III.24.

Zúčtování z přerozdělování daní

355

0,00

0,00

D.III.25.

Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

357

0,00

0,00

D.III.26.

Ostatní závazky ze správy daní

359

0,00

0,00

D.III.27.

Krátkodobé závazky z ručení

362

0,00

0,00

D.III.28.

Pevné termínové operace a opce

363

0,00

0,00

D.III.29.

Závazky z neukončených finančních operací

364

0,00

0,00

D.III.30.

Závazky z finančního zajištění

366

0,00

0,00

D.III.31.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

0,00

0,00

D.III.32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

505.570,00

0,00

D.III.33.

Krátkodobé zprostředkování transferů

375

0,00

0,00

D.III.34.

Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

248

0,00

0,00

D.III.35.

Výdaje příštích období

383

8.568.517,33

0,00

D.III.36.

Výnosy příštích období

384

0,00

361.899,17

D.III.37.

Dohadné účty pasivní

389

4.448.118,04

2.716.459,58

D.III.38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

177.600,00

0,05
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Účetní období
Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Běžné
Hlavní činnost

Minulé

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

464.795.004,51

0,00 420.658.667,33

0,00

A.I.

Náklady z činnosti

462.529.683,47

0,00 417.886.118,54

0,00

A.I.1.

Spotřeba materiálu

501

13.921.347,07

0,00

17.780.600,54

0,00

A.I.2.

Spotřeba energie

502

1.714.427,64

0,00

2.052.115,60

0,00

A.I.3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.6.

Aktivace oběžného majetku

507

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.8.

Opravy a udržování

511

1.909.966,36

0,00

1.761.833,13

0,00

A.I.9.

Cestovné

512

9.229.580,14

0,00

6.753.721,00

0,00

A.I.10.

Náklady na reprezentaci

513

8.734.366,47

0,00

8.739.307,22

0,00

A.I.11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.12.

Ostatní služby

518 332.215.688,45

0,00 325.546.627,10

0,00

A.I.13.

Mzdové náklady

521

37.409.946,00

0,00

29.702.624,00

0,00

A.I.14.

Zákonné sociální pojištění

524

12.482.080,00

0,00

9.882.731,00

0,00

A.I.15.

Jiné sociální pojištění

525

133.532,00

0,00

129.574,00

0,00

A.I.16.

Zákonné sociální náklady

527

694.836,12

0,00

392.316,28

0,00

A.I.17.

Jiné sociální náklady

528

538.012,00

0,00

439.774,00

0,00

A.I.18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.19.

Daň z nemovitostí

532

15.856,00

0,00

15.856,00

0,00

A.I.20.

Jiné daně a poplatky

538

760.090,11

0,00

350.733,60

0,00

A.I.21.

Vratky nepřímých daní

539

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

168.819,45

0,00

0,00

0,00

A.I.23.

Jiné pokuty a penále

542

19.367.319,00

0,00

-7.585.572,00

0,00

A.I.24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.27.

Tvorba fondů

548

2.552,84

0,00

35.790,87

0,00

A.I.28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

7.261.147,00

0,00

6.280.476,00

0,00

A.I.29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

27.000,00

0,00

0,00

0,00

A.I.31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

-1.361.089,05

0,00

181.966,03

0,00

A.I.34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

1.944.758,81

0,00

0,00

0,00

A.I.35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

3.611.761,85

0,00

1.462.645,41

0,00

A.I.36.

Ostatní náklady z činnosti

549

11.747.685,21

0,00

13.962.998,76

0,00

A.II.

Finanční náklady

2.315.321,04

0,00

2.779.548,79

0,00

A.II.1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2.

Úroky

562

0,00

0,00

432.549,00

0,00

A.II.3.

Kurzové ztráty

563

2.315.321,04

0,00

2.346.999,79

0,00

A.II.4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.5.

Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00
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Účetní období
Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Běžné
Hlavní činnost

Minulé

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

A.III.

Náklady na transfery

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.3.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na
předfinancování transferů

575

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.

Náklady ze sdílených daní a poplatků

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.1.

Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

581

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.2.

Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob

582

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.3.

Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

584

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.4.

Náklady ze sdílených spotřebních daní

585

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.5.

Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků

586

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V.

Daň z příjmů

-50.000,00

0,00

-7.000,00

0,00

A.V.1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

50.000,00

0,00

A.V.2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

-50.000,00

0,00

-57.000,00

0,00
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Účetní období
Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Běžné
Hlavní činnost

Minulé

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

B.

VÝNOSY CELKEM

446.693.103,98

0,00 446.853.344,65

0,00

B.I.

Výnosy z činnosti

5.483.519,40

0,00

19.558.938,24

0,00

B.I.1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Výnosy z prodeje služeb

602

5.501.860,06

0,00

6.252.512,19

0,00

B.I.3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.4.

Výnosy z prodaného zboží

604

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.5.

Výnosy ze správních poplatků

605

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.6.

Výnosy z místních poplatků

606

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.7.

Výnosy ze soudních poplatků

607

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

-991.199,22

0,00

0,00

0,00

B.I.10.

Jiné pokuty a penále

642

100,00

0,00

200,00

0,00

B.I.11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

20.000,00

0,00

0,00

0,00

B.I.12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

0,00

0,00

27.500,00

0,00

B.I.15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.16.

Čerpání fondů

648

70.000,00

0,00

13.207.628,49

0,00

B.I.17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

882.758,56

0,00

71.097,56

0,00

B.II.

Finanční výnosy

261.837,05

0,00

577.784,61

0,00

B.II.1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.2.

Úroky

662

2.457,97

0,00

5.170,91

0,00

B.II.3.

Kurzové zisky

663

232.379,08

0,00

572.613,70

0,00

B.II.4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

27.000,00

0,00

0,00

0,00

B.II.5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.6.

Ostatní finanční výnosy

669

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.

Výnosy z daní a poplatků

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.1.

Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

631

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.2.

Výnosy z daně z příjmů právnických osob

632

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.3.

Výnosy ze sociálního pojištění

633

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4.

Výnosy z daně z přidané hodnoty

634

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.5.

Výnosy ze spotřebních daní

635

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.6.

Výnosy z majetkových daní

636

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.7.

Výnosy z energetických daní

637

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.8.

Výnosy z daně silniční

638

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.9.

Výnosy z ostatních daní a poplatků

639

0,00

0,00

0,00

0,00

B.IV.

Výnosy z transferů

440.947.747,53

0,00 426.716.621,80

0,00

B.IV.1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671 440.947.747,53

0,00 426.716.621,80

0,00

B.IV.2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

0,00

0,00

0,00

0,00

B.IV.3.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
z předfinancování transferů

675

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

–

–

–

–

B.V.6.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

C.1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-18.151.900,53

0,00

26.187.677,32

0,00

C.2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-18.101.900,53

0,00

26.194.677,32

0,00
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