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Mimopražské regiony získávají mezi zahraničními turisty na
atraktivitě, což dokládá právě rok 2006, kdy do naší země přicestovalo
6 435 474 zahraničních turistů, kteří využili služeb hromadných
ubytovacích zařízení. Jedná se o nárůst oproti roku 2005 o 1,6 %.
Největší nárůst byl patrný v Karlovarském kraji, a to 18,3 %, a zajímavý
je také 11,1 % nárůst v nejméně navštěvovaném Pardubickém kraji.
V Praze došlo poprvé v historii k poklesu počtu zahraničních turistů
o 0,6 %.
Cestovní ruch měl v roce 2006 mírně vzrůstající tendenci, i pokud jde
o devizové příjmy. Zahraniční turisté zde utratili 113,1 mld. Kč, což je
nárůst oproti roku 2005 o 1,1 %.
Česká republika už, obzvláště pro evropské země, není novou
a neobjevenou destinací, naopak nový pozvolný impuls přichází
ze vzdálenějších zemí, jako jsou Čína, Jižní Korea, Ukrajina, Turecko,
Litva a Lotyšsko, kde CzechTourism postupně zintenzivňuje propagaci
ČR.
Potěšující je také zájem českých turistů o dovolenou ve vlastní
zemi. Zde směřují především za rekreacemi a sportem, dále pak
za návštěvami příbuzných a známých, u kterých se nejčastěji
ubytovávají. Hojně jsou využívány také hotely a v neposlední řadě,
jak je o nás známo, jsou to vlastní chaty a chalupy. Trendem
posledních let se stává aktivní turistika, která je mj. součástí propagace
agentury CzechTourism.
Věřím, že jak příjezdový, tak domácí cestovní ruch budou mít nadále
stoupající tendenci nejen v tradičně oblíbených místech, ale i
v oblastech, které prozatím tak navštěvovány nejsou, ačkoli
představují určitý turistický potenciál.

Rostislav Vondruška
Ředitel CzT
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Kdo jsme
2) Kdo jsme
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen
CzechTourism) je státní příspěvkovou organizací, zřízenou
rozhodnutím ministra hospodářství č. 29 z 18.3.1993 podle zákona
č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla
republiky) a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů k
plnění úkolů v oboru cestovního ruchu.
Zřizovatelem CzechTourism je v souladu s ustanovením zákona
219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR), jakožto
ústřední orgán státní správy ČR ve věcech cestovního ruchu. Sídlem
CzechTourism je Praha 2, Vinohradská 46.
CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci
cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými
subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro
marketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním
trhu.
CzechTourism je členem Evropské komise cestovního ruchu
(ETC) a podílí se tak společně s ostatními evropskými zeměmi na
marketingových aktivitách na zámořských trzích. Zvláštní důraz
klade CzechTourism na společnou prezentaci středoevropských
zemí na vzdálených trzích.

Základní cíl CzechTourism:
Propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu
v zahraničí i v České republice.

• zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři
a médii,
• informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České
republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní
a obsahem budou především marketingové a regionální
informace,
• spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního
systému,
• vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných
jazykových verzích,
• spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených
oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji
a zatraktivnění,
• působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování
vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu
pro Českou republiku,
• zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční
novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu
v České republice a všestranně podporovat prodej národních
produktů cestovního ruchu.

Organizační struktura CzechTourism:

Hlavní činnosti CzechTourism:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

propagační, reklamní, inzertní činnost,
výstavnické činnosti, workshopy,
vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin,
překladatelská činnost,
sběr, zpracování, analýza, distribuce a prezentace informací,
zprostředkovatelská činnost v oblasti informatiky,
obchodní činnost,
přednášková a poradenská činnost,
výroba obrázkových a zvukových nosičů.

Hlavní úkoly CzechTourism:
• zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit
na domácím a zahraničním trhu,
• podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu, spolupráce
v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy,
profesními organizacemi, peněžními ústavy, školami, výzkumnými
a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními
institucemi,
• vytváření příznivého image turistické destinace „Česká republika“
a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,
• stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických
pro destinaci Česká republika,
• podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem
k životnímu prostředí,
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Regionální politika
3) Regionální politika
Regionální politika CzechTourism se člení do tří základních
oblastí:
a) Oblast organizace cestovního ruchu
b) Oblast podpory domácího cestovního ruchu
c) Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu
a) Oblast organizace cestovního ruchu
Víceletá diskuse ve věci organizace cestovního ruchu byla posunuta
o další krok. V dalších regionech a oblastech začaly aktivně pracovat
subjekty, které se hlásí k naplňování uvedené činnosti. Problematikou
se aktivně zabývají kraje a Asociace turistických regionů ČR a zároveň
se podařilo sjednotit názor na tento problém.
Významným pozitivním krokem ve spolupráci s regionálními
organizacemi cestovního ruchu bylo uzavření smluv o poskytnutí
služeb v roce 2006. Uzavřeny byly smlouvy s 12 regionálními
organizacemi cestovního ruchu (dříve destinačními managementy.)
Plnění těchto smluv tvoří:
• Zpracování článků vztahující se k turistické oblasti
• Tiskové zprávy pro média
• Informace pro Kalendář akcí 2007
• Produkty pro Obchodní dům turistických produktů
• Příspěvky do regionálního bulletinu
• Náměty pro projekt „133 premiér České republiky 2006“
• Organizace regionálních fór cestovního ruchu
V roce 2006 pokračoval projekt „Monitoring návštěvníků
v turistických regionech a oblastech Česka“, jehož cílem je
získání zpětné vazby od návštěvníků, která umožní sledovat proﬁl
návštěvníků jednotlivých turistických regionů, krajů a oblastí
a dále především jejich strukturu a postoje k cestovnímu ruchu
na území celé České republiky včetně změn v čase. Pro realizaci
šetření je použita jednotná metodika, která umožňuje standardizaci
vyhodnocování průzkumů. Vyhodnocení je prováděno za jednotlivé
etapy podle příslušných územních jednotek sběru dat a celkem
za Českou republiku. Uskutečnila se zimní etapa, v termínech
prosinec 2005 – březen 2006 a letní etapa v termínech červen 2006
– září 2006. Současně byla zahájena poslední etapa – zima 2006 - 2007.
Na realizaci šetření s agenturou CzechTourism spolupracují vybraná
regionální sdružení cestovního ruchu a kraje. Již byly realizovány
3 etapy výzkumu s počtem respondentů téměř 85 tis. dotazovaných
(v letní etapě 2006 - 26299 respondentů).
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Počet respondentů oslovených v daném regionu v letní etapě 2006:

Praha

celkem

Češi

zahraniční
návštěvníci

500

37,6%

62,4%

Okolí Prahy

2205

72,5%

27,5%

Jižní Čechy

1300

67,4%

32,6%

Šumava

1250

77,1%

22,9%

Plzeňsko

550

84,9%

15,1%

Západočeské
lázně

2450

77,6%

22,4%

Severozápadní 1750
Čechy

76,4%

23,6%

Český sever

2000

89,7%

10,3%

Český ráj

653

78,6%

21,4%

Východní
Čechy

3757

88,5%

11,5%

Vysočina

1300

79,8%

20,2%

Jižní Morava

3081

83,4%

16,6%

Střední
Morava

1100

84,1%

15,9%

Severní
Morava a
Slezsko

2904

91,9%

8,1%

Krkonoše

1499

75,5%

24,5%

Mezi dotázanými návštěvníky jednotlivých turistických regionů
byla pětina (19%) respondentů ze zahraničí (5001). K nejčastějším
návštěvníkům Česka ze všech dotázaných zahraničních návštěvníků
patřili obyvatelé Německa (31%), Slovenska (12%), Polska (11%),
Holandska (10%) a Rakouska (6%).
Od roku 2003 se odbor regionální zabývá i problematikou
turistických produktů. Na začátku roku 2004 vznikl tzv. „Obchodní
dům turistických produktů (ODTP)“. Cílem projektu ODTP je
vyvolat dialog mezi turistickými regiony a cestovními kancelářemi,
motivovat regiony k tvorbě turistických produktů a vytvářet je
v takové podobě, aby se staly zajímavým artiklem pro naše i zahraniční
cestovní kanceláře. Dodavatelem produktů mohou být i cestovní
kanceláře, pokud daný produkt vytvářely na základě zadání kraje
či regionu a to nad rámec svých dosud prodávaných tras a pobytů.

Databáze regionálních turistických produktů - Obchodní dům
turistických produktů je odborné veřejnosti k dispozici především
na internetových stránkách www.CzechTourism.cz. Databáze je
strukturovaná podle turistických 15 regionů a 43 turistických oblastí,
podle charakteru produktu a podle cílové skupiny - produkt je
určen pro individuální turistiku, produkt je určen pro CK pro domácí
cestovní ruch, produkt je určen pro CK pro incoming. Další možností
je vyhledávání podle ceny produktu, typu ubytování a stravování.
Nový produkt je možné vložit do databáze ODTP přímo na internetu
cestou jednoduchého formuláře. V roce 2005 byl vytvořen tiskový
propagační katalog pro rok 2006 v nákladu 4 000 ks.
V roce 2006 proběhlo jedno pracovní setkání s regionálními
koordinátory a krajskými zástupci pro cestovní ruch. Uskutečnilo
se ve dnech 10. a 11. října ve Vílanci u Jihlavy. Stěžejním tématem
pracovního setkání s regionálními koordinátory bylo uzavření
a následný průběh plnění smlouvy o poskytnutí služeb mezi
CzechTourism a organizacemi cestovního ruchu. Krajští zástupci
a koordinátoři byli informováni o aktuálním dění na MMR
a v CzechTourism a zároveň informovali o dění v cestovním ruchu
v regionech/krajích.
b) Oblast podpory domácího cestovního ruchu
Od druhé poloviny roku 2003 se CzechTourism systematicky věnuje
propagaci domácího cestovního ruchu.
V České republice je rozhodně dost příležitostí, jak si pořádně užít.
Důkazem toho je katalog opět vydaný pro rok 2006 s názvem
„Kudy z nudy“. V jeho internetové verzi je zapsáno více než
800 různých aktivit v 15 regionech Česka. Soukromým podnikatelům
působícím v oblasti cestovního ruchu se v rámci projektu Kudy
z nudy nabízí možnost bezplatně prezentovat své aktivity, tj. lákavě
popsané činnosti, které mohou turisté během svého pobytu v dané
lokalitě provozovat. Údaje týkající se jednotlivých aktivit jsou pak
dále průběžně aktualizovány a doplňovány. Na druhou stranu pro
tuzemské turisty představuje tento katalog jednoduchý nástroj,
jehož prostřednictvím se mohou seznámit s nabídkou aktivit, které
jim jsou v regionech Česka k dispozici k vyplnění jejich volného času
během dovolené, o víkendu či na kratších výletech. Třídění aktivit
odpovídá rozdělení na věkové skupiny (mladí, rodiny s dětmi, starší)
a kategoriím podle jejich zájmů (adrenalinové sporty, zimní sporty,
gurmánská turistika, lázeňská turistika, relaxace u vody,....). Kontaktní
údaje, které jsou povinnou součástí každé zveřejněné aktivity, pak
umožňují přímo oslovit podnikatele provozujícího vybrané služby.

Využívání katalogu „Kudy z nudy“ v rámci nezávislých měření za rok
2006:
Návštěvníci celkem:
451 066
Návštěvy celkem:
533 782
Zobrazené stránky celkem:
4 000 298
Webová adresa www.kudyznudy.cz je také základním odkazem,
který využívá projekt Medializace podpory DCR.
Cílem celostátního soutěžního projektu pod názvem „Turisté vítáni“
je zvýšit zájem o podnikání v cestovním ruchu. Jedná se nejen o běžné
obory hotelnictví a pohostinství, ale i o zábavní průmysl, sportovní
a relaxační služby a v neposlední řadě i o rukodělná řemesla a oživení
tradic. Současně se snaží harmonizovat postoj obyvatel v daných
regionech k turistům. Neobvyklou formou se rozvíjí zájem dětí
a v diskusi s nimi i jejich rodičů, učitelů, úřadů práce, ale i dalších
institucí o rozvoj podnikání v cestovním ruchu v regionu.
Celostátní forma 1. ročníku soutěže se uskutečnila od listopadu 2005
do února 2006 a byly osloveny všechny ZŠ a SŠ. Výstupem byly:
popis námětu u základních škol, jednoduchý podnikatelský záměr
u středních škol. Forma byla volná, hodnotil se především nápad.
Počty účastníků v celostátní formě:
• 1.- 6. třída – 86 prací, 221 žáků, 25 škol
• 7.- 9. třída – 126 prací, 269 žáků, 24 škol
• Střední školy – 78 prací, 254 studentů, 26 škol
Celkem se zúčastnilo soutěže v celostátní formě - 220 prací, 744 žáků
a studentů, 75 škol (3,4 žáků na práci, tzn. kolektivní díla).
Regionální forma se uskutečnila od října 2005 do května 2006 a byly
osloveny vybrané školy ve všech krajích. Program pro ZŠ byl zaměřen
na historii a současné problémy cestovního ruchu v regionech.
Počty účastníků v regionální formě:
• Na každém semináři zástupci cca 5 škol ve dvou bězích (první
a druhý stupeň)
• Celkem 14 x 5 x 2 = 140 škol
• Za každou školu cca 15 žáků, tj. 2 100 žáků
Souhrn zúčastněných za obě formy:
Celkem - 215 škol, 2844 žáků a studentů, 220 prací
Odměny byly předány na závěrečném galaprogramu, který se
uskutečnil 20.5.2006 na pražské Kampě. V rámci programu zástupci
vítězných pracovních skupin seděli v improvizované třídě a „učila“ je
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Regionální politika
paní Ivana Krumplová – držitelka ceny Zlatého Ámose. Zpíval pan
Michal Hudček – ﬁnalista 2. Superstar. Vítězové strávili za odměnu
víkendy v různých částech Česka.
Vydána byla brožura prezentující projekt a zajímavé práce, která
byla distribuována politické reprezentaci (poslancům, senátorům
a zástupcům ministerstev).
2. ročník soutěže „Turisté vítáni“ (školní rok 2006/07) je rozdělen
na dvě kola, první bylo zahájeno v říjnu 2006 a ukončí se v lednu
2007. Druhé kolo proběhne od února do dubna 2007. Děti a mládež
mají možnost navrhovat projekty na zlepšení nebo doplnění služeb
souvisejících s cestovním ruchem. Autoři vybraných prací budou své
projekty obhajovat ve ﬁnále spojeném s významnou akcí cestovního
ruchu (veletrh Regiontour v Brně) a získají hodnotné ceny. Od žáků
4. až 7. tříd se očekává zamyšlení nad budoucím povoláním
v cestovním ruchu, od žáků 7.- 9. tříd a studentů SŠ zpracování
konkrétního podnikatelského záměru. Účast v soutěži je otevřena
všem základním a středním školám a i jednotlivým žákům
a studentům.
Projekt „Mediální podpora domácího cestovního ruchu“ byl
vybrán pro realizaci v rámci Společného regionálního operačního
programu. Kampaň na podporu DCR počítá i s osvětou ve smyslu
zdůraznění významu cestovního ruchu pro Česko. Cílem projektu
je přesvědčit naše občany, aby své peníze určené na dovolenou
utráceli v tuzemsku. Nepoměr mezi výdaji českých turistů v zahraničí
a v tuzemsku by měla zmírnit plánovaná masivní kampaň propagující
Česko jako přitažlivou turistickou destinaci. Zahájení mediální
kampaně v rozsahu 35 mil. Kč bylo v květnu 2006 a konec kampaně
v polovině roku 2007.
V rámci projektu proběhly od ledna do konce března 2006
ve 40 turistických oblastech Česka informační semináře.
Na uvozovacích setkáních regionálních manažerů cestovního ruchu
byly stanoveny marketingové pracovní skupiny pro příslušnou
turistickou oblast, které zajišťují komunikaci mezi agenturou
CzechTourism a oblastí. Za každou turistickou oblast byly připraveny
a odsouhlaseny reklamní argumenty a texty. Podnikatelé z oblastí
jsou upozorňováni na možnost prezentace jimi nabízených aktivit
na www.kudyznudy.cz. Vedoucí každé marketingové skupiny si
sami podali své požadavky na termín zveřejnění inzerce, který byl
připraven a je realizován. Výtvarné pojetí kampaně (inzerátů, letáků...)
je pro všechny turistické oblasti jednotné.
Od 1.6. 2006 byla zahájena reklamní kampaň v prostředích městské
hromadné dopravy v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Liberci.
Druhá část reklamy ve vozech městské hromadné dopravy byla v
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průběhu září (1.- 30.9. 2006). Na internetu proběhla image reklamní
kampaň už také dvakrát.
Poprvé od 21. května až do 11. června a podruhé od 21.8. do 17.září.
Na rozhlasových stanicích byla image reklama odvysílána v době
od 24.7. do 5.8. 2006, a to také jako upoutávka pro reklamní akce
v obchodních centrech a především jako pozvánka na shlédnutí
stránek „Kudy z nudy“ na internetu. Druhá vlna rozhlasové reklamy
běžela dva týdny od 23. října na celostátních stanicích.
Od 11.8. do 27.8. 2006 probíhaly v obchodních centrech velkých měst
(v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Liberci) společné propagační
akce všech turistických oblastí. Jedná se o jakýsi stánek „ochutnávka
České republiky“. Při akci bylo rozdáno 12.000 ks reklamních letáků.
Druhá část akcí v obchodních centrech proběhla v listopadu.
Reklamní kampaň „Mediální podpora domácího cestovního ruchu“
pokračuje v roce 2007 průběžně v tisku, ve formě inzerátů. Ty budou
doplněny ještě o 80 PR článků a bude vydána publikace.
„Regionální informační bulletin“, který je jedním z projektů
podpory domácího cestovního ruchu obsahuje informace o dění
v regionech Česka, které přinášejí tipy nejen pro cestovatele, ale
i odborníky v cestovním ruchu. Elektronický měsíčník byl v roce
2006 vydán 12x. Záměrem je přinášet přehledné a krátké informace
o dění v regionech. Jde o elektronické měsíční periodikum
zasílané zájemcům mailovou formou nebo je k dispozici na http://
regionbulletin.CzechTourism.cz. Do Bulletinu přispívají odborníci
působící v oblasti cestovního ruchu jako jsou organizace cestovního
ruchu, rozvojové fondy, představitelé referátů cestovního ruchu
a kultury na krajských, městských a obecních úřadech a také
zaměstnanci informačních center. Dále obsahujeme nové informace
z České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Nově se začala
objevovat rubrika „Zprávy z profesních organizací“. Aktuální číslo
a archiv je vždy k dispozici na informačním portálu České centrály
cestovního ruchu – CzechTourism na www.CzechTourism.cz nebo
přímo na: http://regionbulletin.CzechTourism.cz
c) Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu
Druhým ročníkem pokračoval projekt na podporu prezentace
turistických regionů Česka: „133 premiér v České republice“
(www.CzechTourism.com/133premier) .
Katalog obsahující 133 nových turistických nabídek, kterými se
Česko může pochlubit, byl vydán na začátku března 2006 v českém,
německém, ruském, polském a anglickém jazyce. Následně byla
v srpnu připravena reedice anglické verze a maďarská verze
katalogu.
Rady, tipy a zajímavosti o cestování ze všech regionů, doplněné
přehlídkou lákavých míst v nejbližším okolí se zaměřením na historii,

památky, sport, místní speciality či přírodu jsou členěny nejen podle
turistických regionů, ale orientaci v obsáhlém katalogu přispějí i
piktogramy a mapy.
Hlavním cílem projektu je podpora prezentace Česka jako atraktivní
destinace cestovního ruchu a vytvoření podmínek pro rozvoj
propagačních a marketingových aktivit jednotlivých turistických
regionů Česka v oblasti cestovního ruchu, které přispějí k oživení
zájmu o Česko a o novou nabídku turistického potenciálu.
Projekt je připravován pro zahraniční klientelu, zejména potencionální
evropské klienty, s důrazem na novinky v nabídce, propojení
historie a současnosti s jejími moderními možnostmi, vstřícnost
a pohostinnost, kvalitu služeb, výhodnou geograﬁckou polohu
Česka a přívětivou atmosféru, nejen v hlavní turistické sezóně, ale
v průběhu celého roku.
Multimediální prezentace „České dědictví UNESCO“ představuje
okruh spojující 12 památek UNESCO. Prezentace zahrnuje i nabídky
dalších památkových a turisticky atraktivních lokalit na trase Českem.
Prezentace je trojjazyčná (čeština, angličtina, němčina) a interaktivní
formou nabízí textové informace, fotograﬁe a také mapy a videa.
Projekt byl spoluﬁnancovaný Evropskou Unií prostřednictvím
Společného regionálního operačního programu. Prezentace je
k dispozici je na stránkách http://www.CzechTourism.com/unesco/
index_cz.html
Regionální odbor připravil novou aplikaci pro „Kalendář kulturních
a sportovních akcí“, které v tuzemsku proběhnou v roce 2007.
K dispozici je na stránkách http://kalendar.CzechTourism.cz.
Informace na internetových stránkách obsahují přes 1200 akcí.
Je zde možné třídit akce např. podle regionů, termínů konání.
Z celkového přehledu akcí byl připraven seznam obsahující
100 nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcí nadregionálního
a mezinárodního charakteru pro prezentaci v zahraničí. Tento seznam
je určen zejména odborné veřejnosti, zahraničním touroperátorům,
cestovním kancelářím a ostatním významným subjektům cestovního
ruchu. Kalendář je k dispozici veřejnosti na internetových stránkách
www.CzechTourism.com v jazykových verzích - čeština, němčina,
angličtina, francouzština, ruština.
„Regionální prezentace“ jsou pravidelné pracovní cesty do českých
turistických regionů s cílem představit regionální turistickou nabídku
českým incomingovým cestovním kancelářím přímo „v terénu“. Jedná
se o představení turistických produktů, kvalitních ubytovacích kapacit
(3* a výše, specializovaných především na skupinovou turistiku) a
nepříliš známých turistických atraktivit daného regionu resp. oblasti.
Nedílnou součástí programu je také workshop, jehož smyslem je, aby
si odpovědní zástupci cestovních kanceláří individuálně dojednali
obchodní podmínky s představiteli místní podnikatelské sféry. V roce
2006 se uskutečnilo celkem 10 regionálních prezentací a 1 presstrip:

Seznam regionálních prezentací v roce 2006
datum

Region / oblast

navštívená místa

1.

30. 3.

Český ráj

Hrad Kost, Jičín, Turnov,
Sychrov, Mnichovo
Hradiště

2.

12. 4.

Šumava

Vyšší Brod, Lipensko,
Železná Ruda

3.

25.- 26. 4.

Posázaví
a Polabí

Zámek Jemniště, hrad
Český Šternberk, Kutná
Hora, Čelákovice, Benátky
nad Jizerou, Lysá nad
Labem, Nymburk, Loučeň,
Hrubý Jeseník, Chleby,
Poděbrady, Kersko,
Brandýs na Labem

4.

10. 5.

Jižní Čechy

Zvíkov, Písek

5.

17. - 18. 5.

Východní Čechy

Heřmanův Městec,
Konopáč, Hlinsko, Luže,
Nové Hrady, Polička,
Lanškroun, Jablonné
nad Orlicí, Králíky, Dolní
Morava, Kunvald, Letohrad

6.

29. - 30. 5.

Brno a Moravský
kras

Brno, zámky Lysice a
Rájec nad Svitavou,
Sloup, Moravský kras Punkevní jeskyně, Blansko,
Boskovice

7.

6. - 7. 6.

Ostravsko a
Opavské Slezsko

Opava, Kravaře, Hradec
nad Moravicí, Ostrava,
Slezskoostravský hrad

8.

15. 6.

Severozápadní
Čechy a Lidice

Lidice, Hrušovany, Březno,
Pernštejn, Klášterec nad
Ohří, Zásada, Kadaň, Žatec

9.

19. 9.

Máchův kraj a
Lužické hory

Doksy, Máchovo jezero,
Nový Bor, Česká Lípa,

10.

5. 10.

Krkonoše

Kořenov, Harrachov,
Jilemnice, Vrchlabí,
Špindlerův Mlýn, Janské
Lázně, Pec pod Sněžkou

11.

21. - 22. 11.

Východní Čechy
(presstrip)

Olešnice, Dobrošov,
Adršpašské skály, Náchod,
lázně Velichovky, hospital
Kuks, Lázně Bělohrad

12.

28. - 29. 11.

Jižní Morava
(mimořádná
prezentace)

Novosedly, Mikulov,
Pavlov, Valtice, Lednice,
Nechory, Plže, Strážnice,
Bořetice
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Regionální politika
Celkový počet účastníků činil 345 osob. Průměrný počet účastníků
na jednu prezentaci činil 30 osob. První regionální prezentace určené
pouze pro novináře se zúčastnilo 16 osob.
Celkem se prezentací zúčastnilo 85 incomingových cestovních
kanceláří, což je nárůst o 40 %. Je to způsobeno zejména rozsáhlou
aktualizací databáze CK a agentur, která v roce 2006 proběhla.
Na organizaci regionálních prezentací se spolupodílelo 16 subjektů
z řad koordinátorů CzechTourism, krajských úřadů, turistických
informačních center a též z řad podnikatelských subjektů.
V únoru 2006 proběhla druhá série seminářů „Poznejte regiony
Česka“ určených pro pražské průvodce. Cílem těchto seminářů
bylo představení českých turistických regionů průvodcům před
novou sezónou, aby je nabídka inspirovala k tomu, že své zahraniční
klienty přivezli z Prahy i do dalších regionů. Celkově bylo přihlášeno
405 účastníků, z čehož bylo 370 průvodců, 22 zástupců cestovních
kanceláří a 13 ostatních (novináři, VŠ pedagogové, pracovníci TIC
apod.) Oproti prvnímu ročníku byl zaznamenán zvýšený zájem
o účast na seminářích, v průměru o 30 %.
Návštěvnost jednotlivých seminářů
datum

regiony

počet účastníků

13. 2.

Severní Morava a Slezsko,
Střední Morava a Jižní Morava

264

14. 2.

Vysočina, Východní Čechy
a Český ráj

253

15. 2.

Krkonoše, Český sever
a Západočeské lázně

277

16. 2.

Jižní Čechy, Šumava a Plzeňsko

269

17. 2.

Okolí Prahy a Severozápadní
Čechy

277

Představitelé regionů seznámili přítomné s největšími atraktivitami
svých regionů a zároveň s praktickými technickými informacemi.
Velký zájem byl o tištěné materiály a o detailní informace (parkoviště,
stravování, otevírací doby apod.) Průvodci, kteří se zúčastnili
minimálně 4 seminářů, získali na závěr certiﬁkát o absolvování
daných seminářů.
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Ostatní činnosti
Za průběžnou lze považovat metodickou a poradenskou činnost.
Do této činnosti lze začlenit podíly na realizaci těchto projektů:
Cestovní ruch, lázeňství, kultura a památková péče Karlovarského
kraje (Karlovarský kraj), Národní systém certiﬁkace ekologicky
šetrných služeb cestovního ruchu (Min. živ. prostředí),
Značení místních produktů – (REC ČR)
Návrh nové rajonizace cestovního ruchu v ČR (Masarykova universita
Brno)
Marketingová strategie cestovního ruchu památek UNESCO
Marketingová strategie cestovního ruchu Kutné Hory
Dále byla zajištěna činnost náhradníka v Monitorovacím výboru SROP,
členství v pracovní skupině na přípravu Státní politiky cestovního
ruchu pro léta 2007-2013, funkce náhradníka ve výběrové komisi
Státního programu podpory cestovního ruchu apod.
Do tohoto spektra činnosti lze zařadit i vytváření partnerství se
subjekty veřejného i podnikatelské sektoru pro potřeby jejich
projektů v rámci SROP či jiných zdrojových fondů. Těchto partnerských
vztahů je vytvořeno několik desítek. Některé z nich vyžadují aktivní
spolupráci při realizaci projektu, např. projekt Aktivní turistika
v Česku (Region Orlicko-Třebovsko).
Z iniciativy odboru regionálního byla provedena v roce 2006
aktualizace Metodického pokynu Ministerstva dopravy České
republiky o „Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích
a silnicích (KTZ)“. Především byl doplněn seznam cílů o nové
objekty. Většinu požadovaných cílů se podařilo do seznamu začlenit.
Každým rokem stoupá počet značek v řádech stovek a některé kraje
k dynamice nárůstu přispívají vyhlášenými podpůrnými programy.
Během roku probíhala opět aktivní komunikace s turistickými
informačními centry. Základ spolupráce je v oboustranné výměně
informací. Pro tyto účely byl vydán CD-rom s pořadovým číslem
4. Jeho obsah byl souborem informací, které lze považovat pro
profesionály v cestovním ruchu za zajímavé. Uskutečnila se další
kontrola činnosti OTIC (oﬁciálních turistických informačních center),
které užívají jednotný symbol označující jejich funkci pro turisty.
Z celkového počtu 578 v CzechTourism vedených infocenter jich
268 užívá jednotný symbol a tím i plní předepsané základní funkce,
15 infocenter čeká na přidělení symbolu. Kontrola nezjistila závažné
nedostatky, které by vedly k odebrání užívání symbolu. Připraveno
je další zpřísnění podmínek pro přiznání chráněného symbolu
a infocentra mají rok na splnění těchto kritérií.

Zahraniční prezentace
Turistické informační centrum CzechTourism trvale zajišťuje
informační servis pro zahraniční i domácí turisty. Průběžně vyřizuje
dotazy nejen osobně, ale i mailem a telefonicky a to jak z tuzemska,
tak ze zahraničí. Provozuje „odpovědnu“ – odpovědi na dotazy
individuálních zájemců o Česko, ale i různých ﬁrem z celého světa.
Zajišťuje propagační brožury, letáky z regionů. V r. 2006 navštívilo
TIC Vinohradská celkem 5215 turistů, odpovězeno telefonicky bylo
1372 dotazů ze zahraničí a na 4721 mailů ze zahraničí.
V září 2006 začala agentura CzechTourism znovu provozovat
turistické informační centrum na Staroměstském náměstí,
v budově MMR ČR, s hlavním záměrem – orientovat zahraniční
návštěvníky Prahy k návštěvě regionů Česka. Během měsíce listopadu
2006 byla provedena rekonstrukce prostor.
Pro odbornou veřejnost slouží knihovna CzechTourism. Knihovní
fond je průběžně doplňován o aktuální knihy o Česku, o propagační
tiskoviny z regionů, měst a obcí a o odborné publikace podle
požadavků jednotlivých útvarů CzechTourism (statistiky z oblasti
cestovního ruchu, ročenky, časopisy, odborné studie a publikace).
Knihovní fond je nabízen prezenční formou.

4) Zahraniční prezentace
a) Zahraniční zastoupení
b) Kongresová a incentivní turistika
c) Medicínské lázeňství
d) Veletrhy a výstavy
e) Edice
f) Public Relations a analýzy

a) Zahraniční zastoupení
CzechTourism spravuje celkem 28 zahraničních zastoupení. Rok
2006 se pro zahraniční zastoupení CzechTourism nesl především
ve znamení pronikání a posilování pozice na velkých a vzdálených
trzích. Z těchto trhů lze uvést Čínu, Latinskou Ameriku a Japonsko. Ale
i v tradičních zemích, kde má CzechTourism svá dlouholetá stabilní
zastoupení, byly příležitosti hlasitě upozornit na Českou republiku.
Zahraniční zastoupení prvního stupně v Pekingu působí od začátku
roku 2006, kdy byl započat proces registrace, který se podařilo
dotáhnout do konce ve vynikající lhůtě tří měsíců. Zahraniční
zastoupení se tak mohlo plně připravit na podporu a organizaci
velké roadshow České dny v Číně, která odstartovala 12. května.
Během více než jednoho měsíce České dny v Číně navštívily deset
čínských velkoměst. V každém z nich probíhaly dny české kuchyně,
předvádění tradičních řemesel, workshop pro odborníky v cestovním
ruchu a velký společenský večer s českou hudbou a pohoštěním.
Tato akce byla velmi úspěšným počinem, který i díky velké mediální
odezvě zvýšil povědomí o České republice, pomohl navázat mnoho
obchodních kontaktů a byl velkým impulsem pro rozjezd práce
zahraničního zastoupení v Pekingu.
V květnu bylo otevřeno zahraniční zastoupení prvního stupně
pro latinskou Ameriku v Mexiko City. Tímto se podařilo zaplnit
mezeru, již by byla nepřítomnost CzechTourismu na obrovském
latinskoamerickém trhu. Přitom turisté, kteří vyjíždějí ze zemí Jižní
a Střední Ameriky, patří k vyšším sociálním vrstvám obyvatel, tedy
mezi bohatou klientelu s poměrně vysokými výdaji během jejich
cest. Zahraničnímu zastoupení se v krátké době podařilo navázat
úzké kontakty s touroperátory v Mexiku, Brazílii a Argentině, kde
všude jsou prodávány a společně propagovány okružní zájezdy
zahrnující Českou republiku. Zastoupení také vyvíjí aktivity v Chile
a Venezuele.
V září 2006 bylo transformováno zahraniční zastoupení v Tokiu
na zastoupení prvního stupně. Důvodem k tomuto kroku je mimo
jiné i fakt, že v Japonsku se v příštích letech chystá do důchodu tzv.
generace „baby boomers“, tedy velmi silné ročníky lidí, kteří mají velké
úspory, jsou vzdělaní a mají v úmyslu hodně svého volného času
věnovat cestování. Vzhledem ke své popularitě má Česká republika
velkou šanci z této příležitosti těžit.
Výjimečnou příležitost oslovit turisty ze všech koutů světa skýtalo
červnové mistrovství světa ve fotbale v Německu. Kromě kampaně,
která probíhala v médiích a dopravních prostředcích, zorganizoval
CzechTourism řadu prezentací a akcí, např. na Kurfürsterdamm
v Berlíně, Westerburgu, sídlu českých reprezentantů a v Hamburku
a Kolíně, kde Češi odehráli své zápasy. Snad největší událostí byla
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Kongresová
a incentivní turistika
stálá prezentace regionů ČR v rámci Fan festu v mnichovském
Olympia parku, který během mistrovství navštívilo několik miliónů
návštěvníků.
V řadě prezentací, workshopů, veletrhů a dalších akcích, které
zahraniční zastoupení CzechTourism každý rok zorganizují, či kterých
se zúčastní, lze zmínit vydání dvou turistických příruček, které
vydávají ZZ Vídeň a ZZ Berlín pro všechny potenciální návštěvníky
České republiky jako zdroj užitečných a aktuálních informací
pro plánování i na cestu. Tyto příručky jsou zcela ﬁnancovány
z inzerce, což potvrzuje jejich kvalitu.
Z akcí, které pořádala zahraniční zastoupení druhého stupně lze
zmínit např. Český měsíc, který probíhal v listopadu v aténském
knihkupectví Elefteroudakis. V knihkupectví byl stánek s turistickými
informacemi o ČR, v kavárně byla podávána česká jídla a knihkupectví
samo propagovalo knihy českých autorů. Tuto akci navštívil v rámci
své cesty prezident Klaus a v knihkupectví proběhla autogramiáda
jeho knihy.
b) Kongresová a incentivní turistika
Oddělení kongresové a incentivní turistiky zaměřuje svou činnost
na prezentaci České republiky jako ideální destinace pro pořádání
kongresových a s tím spojených aktivit.
Pořádá specializované fam tripy pro zahraniční nákupčí služeb
v oblasti kongresové a incentivní turistiky. V roce 2006 tak
CzechTourism realizoval nebo se podílel na realizaci celkem 7 fam
tripů z 6 zemí.
V návaznosti na zpracovanou analýzu zemí, které by měly
pravděpodobně realizovat MICE akce v ČR uspořádali zástupci
oddělení kongresové a incentivní turistiky (KIT) společně se
zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism 14 zahraničních
tematických prezentací/workshopů v těch 9 zemích, na které se
CzechTourism orientoval v rámci propagace České republiky jako
ideální kongresové a incentivní destinace. Akcí se účastnilo kolem
100 českých subjektů a přes 500 zahraničních nákupčích. Tento projekt
byl ﬁnancován z fondů EU, konkrétně projekt SROP ev.č. 0349„Zvýšení
návštěvnosti turistických regionů České republiky zahraničními
turisty“. Projekt proběhl za vydatné podpory zahraničních zastoupení,
která v destinaci pomohla s výběrem strategických partnerů, akvizicí
nákupčích nebo výběrem prezentačních prostor. Pevně věříme, že
jsme díky MICE workshopům, které podle zúčastněných českých
subjektů jsou výbornou formou prezentace, vytvořili další poptávky
na uspořádání nejrůznějších akcí v ČR.
Speciﬁckou formou prezentací jsou roadshow, což jsou série

12

Medicínské lázeňství

prezentací v dané destinaci během dvou a více dnů. V roce 2006
zorganizoval CzechTourism 1 roadshow v Rusku.

akcí, jako např. HOREKA summit či incomingový workshop MADI
v Praze.

Oddělení kongresové a incentivní turistiky se také prezentovalo
na veletrzích MICE cestovního ruchu pod názvem Czech Republic
- CzechTourism. V uplynulém roce byla tedy Česká republika
zastoupena na nejvýznamnějších odborných veletrzích, a to
CONFEX Londýn, EMIF Brusel, IMEX Frankfurt, BTC Florencie, EIBTM
Barcelona, atd. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
se CzechTourism účastní také průmyslových a obchodních veletrhů,
na kterých nabízí vystavovatelům Českou republiku jako ideální
destinaci pro konání jejich výročních zasedání, seminářů, konferencí
apod.

Významným zdrojem informací pro zahraniční PCO (Professional
Congress Organizors) a DMCs (Destination Managment Companies)
je Bedouk a Kuoni katalog, a tak jako vhodné doplnění svých
marketingových aktivit prezentoval CzechTourism Českou republiku
coby kongresovou destinaci 21. století formou inzertní přílohy.
Taky se CzechTourism představil v Business Destination Magazine
a odborného periodika TTG a v britském magazínu Meetings and
Incentive Travel.

Významnou částí aktivit CzechTourismu jsou tzv. kampaně
kandidatur, jejichž smyslem je zapojit Českou republiku do
„výběrových řízení“ na pořádání prestižních mezinárodních
kongresových akcí. V roce 2006 CzechTourism prezentoval Českou
republiku v 7 kampaních kandidatur, z nichž 2 budou pokračovat a
několik desítek nových kampaní bude zahájeno v následujícím roce.
Výrazným úspěchem je získání mezinárodního kongresu Mistrovství
Novinářů v Tenise 2007. CzechTourism spolupracoval také s asociací
ATChJET, (Česká asociace novinářů a publicistů v cestovním ruchu),
organizátorem světového kongresu světové federace novinářů a
spisovatelů o cestovním ruchu FIJET WORLD CONGRESS 2006, který
se konal od 30. října do 5. listopadu 2006 v Karlových Varech.
Účelem spolupráce bylo provádění účinné propagace České
republiky jako atraktivní turistické destinace, a to při příležitosti
světového kongresu novinářů a spisovatelů o cestovním ruchu FIJET
2006.
Primárním cílem projektu kampaní kandidatur je rozvoj kongresové
turistiky v Praze a celé České republice. Pro tento rozvoj jsou
vyhledávány konkrétní kongresové akce mezinárodních asociací,
kterým je prezentována Praha a Česká republika jako vhodná
destinace pro pořádání jejich budoucích kongresových akcí.

Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku, stejně jako
díky různorodosti a kvalitě kulturních a architektonických památek
pro městskou a poznávací turistiku, ale i pro pobyty v lázních či u
vodních ploch. Kombinace těchto faktorů v naší zemi pak slouží jako
ideální předpoklad destinace pro kongresovou a incentivní turistiku.
CzechTourism je přesvědčen, že nastavená a dále prohlubovaná
spolupráce mezi všemi subjekty a organizacemi, které vyvíjejí svou
činnost na MICE trhu v České republice, výrazně napomáhá rozvoji
kongresové a incentivní turistiky.

c) Medicínské lázeňství
Česká republika s jedinečnými minerálními prameny, s více než
30 lázeňskými místy a s několikasetletou tradicí lázeňské léčby je
právem považována za lázeňskou velmoc. České lázeňství je také
důležitou součástí příjezdového cestovního ruchu, proto si agentura
CzechTourism zvolila jako jedno z hlavních marketingových témat
právě propagaci českých lázní.
Oddělení lázeňství CzechTourism funguje od ledna 2005 a za uplynulé
2 roky své existence uspořádalo samostatně či ve spolupráci se svými
zahraničními zastoupeními přes 40 akcí v zahraničí i v tuzemsku
na podporu českého lázeňství.
Agentura CzechTourism svými aktivitami oslovuje nejen tradiční
zprostředkující skupiny – cestovní kanceláře a novináře, ale obrací
se také na další významnou skupinu – na lékaře, jelikož velká část
lázeňských hostů přijíždí právě na doporučení lékaře.
Zatímco v roce 2005 směřovala agentura své lázeňské aktivity
na dlouhodobě nejdůležitější trhy pro české lázeňství (Německo,
Rakousko, Rusko, Arabské země, USA a Slovensko), v roce 2006 již
pomohla proniknout českým lázním na další trhy v západní a severní
Evropě. V tomto trendu budeme pokračovat i v letošním roce, jako
novinku jsme do plánu marketingových lázeňských aktivit zařadili
Itálii, Ukrajinu či Kazachstán.

„Bid Book“ je společným projektem agentury CzechTourism,
Kongresového centra Praha a Pražské asociace kongresové
turistiky. Do projektu byli ve fázi vytváření prezentačního materiálu
přizváni rovněž zástupci agentur, které jsou členy asociace ICCA
(International Convention and Congress Association). Za přispění
všech zúčastněných subjektů byl vytvořen obecný prezentační
materiál Prahy a České republiky.
CzechTourism se angažuje v dalších propagačních aktivitách formou
obecné prezentace České republiky s akcentem na podporu MICE
trhu. Tyto prezentace jsou zpravidla součástí větších komerčních
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Workshopy a semináře
Rusko – Perm + Čeljabinsk + Ufa – lázeňská roadshow (4.4. – 7. 4.)
• 3 workshopy připravené ve spolupráci se ZZ Moskva
• Celková organizace na české straně včetně akvizice českých
lázeňských subjektů a CK
• Celkem 11 zástupců z ČR (kapacita doplněna o ruské CK), za ruskou
stranu účast cca 50 místních CK v Perm a Čeljabinsk a 80 CK v Ufa
• Účast a organizační zajištění na místě
• Program: prezentace lázní ČR, představení se jednotlivých účastníků,
workshop, tombola, raut
Nizozemí – Amsterdam (16. 5.) – lázeňský workshop
• ve spolupráci se ZZ Amsterdam
• Celková organizace na české straně včetně akvizice českých
lázeňských subjektů a CK
• Celkem 11 zástupců z ČR, za nizozemskou stranu účast 30 CK a
novinářů
• Účast a organizační zajištění na místě
• Program: prezentace lázní ČR, workshop, tombola, raut
Velká Británie – Londýn (13. 9.) – Spa & golf workshop
• ve spolupráci se ZZ Londýn
• Celková organizace na české straně včetně akvizice českých
lázeňských subjektů a CK
• Celkem 14 zástupců z ČR, za VB stranu účast 50 CK a novinářů
• Účast a organizační zajištění na místě
• Program: prezentace lázní ČR, prezentace golfu (provedlo oddělení
PR), představení se jednotlivých účastníků, workshop, tombola,
raut
Workshop v rámci Karlovarského týdne (3.10.)
• spolupráce s České lázně v Evropě, o.p.s.
• prezentace lázní ČR
• celkem 20 českých a 85 zahraničních účastníků
Belgie – Brusel (19. 10.) – lázeňský workshop
• ve spolupráci se ZZ Brusel
• Celková organizace na české straně včetně akvizice českých
lázeňských subjektů a CK
• Celkem 11 zástupců z ČR, za belgickou stranu účast 15 CK a
novinářů
• Účast a organizační zajištění na místě
• Program: prezentace lázní ČR, workshop, tombola, raut

14

Spojené arabské emiráty (15. + 16. 11.) - Dubai + Abu Dhabí – lázeňská
roadshow
• 2 workshopy připravené ve spolupráci s Velvyslanectvím České
republiky v SAE
• Celkové zorganizování, zajištění a účast na workshopech
• Oslovení českých subjektů cestovního ruchu a zástupců krajů
a regionů
• Celkem 10 českých účastníků a 85 místních zástupců CK
a novinářů
• Účast a organizační zajištění na místě
• Program: prezentace lázní ČR, představení ČSA, představení
jednotlivých subjektů, workshop, tombola, raut

Prezentace
v obchodních domech
Prezentace v obchodních domech
Obchodní centrum EUROPARK, Praha Štěrboholy (7.- 9. 4.)
• První 3 denní prezentace lázní v českém obchodním centru
s doprovodným programem.
• Celková organizace a zajištění na místě
• Celkem 14 zástupců českých lázní
Obchodní centrum CITY POINT Norimberk, Německo (20. - 22.4.)
• 3 - denní prezentace s doprovodným programem.
• Organizace ve spolupráci se ZZ Mnichov a zajištění na místě
• Celkem 7 zástupců českých lázní
Obchodní centrum Mammut Budapešť, Maďarsko (31. 8.- 2. 9.)
• 3 - denní prezentace s doprovodným programem
• organizace ve spolupráci se ZZ Budapešť a zajištění na místě
• Celkem 5 zástupců českých lázní
Obchodní centrum Donauzentrum Vídeň, Rakousko (19.- 21.10.)
• 3 - denní prezentace s doprovodným programem
• Organizace ve spolupráci se ZZ Vídeň a zajištění na místě
• Celkem 6 zástupců z českých lázní
Obchodní centrum Olympia Plzeň (10.- 12.11.)
• V pořadí druhá prezentace českých lázní v tuzemském nákupním
centru s doprovodným programem
• Celková organizace a zajištění na místě
• Celkem 13 zástupců z českých lázní

Prezentace při lékařských kongresech
Kongresové centrum Praha, mezinárodní lékařský kongres EWMA
(18.- 20.5.)
• 3 - denní prezentace lázní při mezinárodním lékařském kongresu,
zaměřeném na léčbu ran
• Celková organizace a zajištění na místě
• Celkem 9 zástupců z českých lázní

Hromadné press a fam tripy

Hromadný lékařský infotrip pro německé lékaře (12.- 15.10.)
• ve spolupráci se ZZ Berlín a se Sdružením lázeňských míst
• Místo konání – Třeboň v rámci konference Sdružení lázeňských
míst
• Účastníci: 6 německých lékařů s doprovodem
• Součástí byl i workshop v rámci konference SLM a setkání s českými
kolegy
• Organizační zajištění na místě
Hromadný lékařský infotrip pro izraelské lékaře (16. - 19. 3.)
• ve spolupráci se ZZ Izrael
• Účastníci: 6 lékařů
• Navštívená místa – Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Františkovy
Lázně
• organizační zajištění
Hromadný Fam trip pro touroperátory z Ruska (13. - 19. 11.)
• ve spolupráci se ZZ Moskva
• Účastníci: 12 zástupců ruských touroperátorů
• Navštívená místa – Darkov, Luhačovice, Třeboň, ML, KV, Praha,
Jáchymov
• organizační zajištění
Hromadný Fam trip pro touroperátory ze Skandinávie (Norsko,
Švédsko, Dánsko) (8. - 11.5.)
• ve spolupráci s ČSA
• Účastníci: 10 zástupců skandinávských touroperátorů
• Navštívená místa –Mariánské Lázně, Karlovy Vary
• organizační zajištění, technický doprovod
• uspořádán workshop v Praze
Hromadný Press trip pro média z Maďarska (17. - 21.7.)
• ve spolupráci se ZZ Budapešť
• Účastníci: 6 zástupců maďarských médií
• Navštívená místa – Velichovky, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč,
Poděbrady, Bechyně, Třeboň
• organizační zajištění, technický doprovod

Hromadný Fam a press trip pro touroperátory z USA (1. - 8.10.)
• ve spolupráci se ZZ New York
• Účastníci: 7 zástupců US touroperátorů a médií
• Navštívená místa – Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Františkovy
Lázně, Praha
• organizační zajištění
• účast na workshopu – v rámci KV týdne
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Individuální Press a fam tripy
Individuální Press a fam tripy
Individuální Press trip Elegance (25. – 30. 9.)
• Účastníci: 2 novináři (Nizozemí)
• Navštívená místa : Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy
Lázně
• Organizační zajištění
Individuální Press trip Čína (30. 9. - 9. 10.)
• účastník: 1 novinářka
• Navštívená místa – Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Františkovy
Lázně, Praha
• organizační zajištění
• účast na workshopu – v rámci KV týdne
Individuální Press trip Veronica Magazine (11. - 13. 11.)
• Účastní: 1 novinářka (Nizozemí)
• Navštívená místa : Mariánské Lázně
• Pomoc s organizačním zajištěním
• Ve spolupráci se ZZ Nizozemí

Karlovarský týden
• ročník akce – propojení TOURFILMu, Lázeňského festivalu
a Lázeňské konference
• příprava a koordinace lázeňských akcí
• příprava na místě
• účast na akci
• kontrola smluvních ujednáních, pomoc s přípravou tiskových
zpráv a organizací tiskových konferencích
• v jeho rámci KNOW HOW forum CzechTourism – představení trhů
VB, USA a Mexika českým lázeňským subjektům a CK

Ediční činnost
• přípravné práce na reedici aktualizovaného vydání lázeňského
katalogu v ruské mutaci (Spa and wellness cataloque)

Ostatní
• vytvoření 2 minutového filmu o českých lázní – exteriéry
bez komentáře
• vytvoření 2 minutového filmu o českých lázní – procedury
bez komentáře
• vytvoření 5 minutového filmu o českých lázní – procedury
s komentářem AJ, NJ, RJ, ČJ
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Veletrhy a výstavy
d) Veletrhy a výstavy
V roce 2006 realizoval CzechTourism, prostřednictvím oddělení
veletrhů, oﬁciální účast České republiky na 34 veletrzích cestovního
ruchu v Evropě a ve světě. V souladu s marketingovými záměry
CzechTourism byly veletrhy vybrány podle místa konání v těch
destinacích, které tvoří největší zdroj příjezdového cestovního ruchu
do ČR a v zemích, odkud je záměrem turisty získat. Seasonalita
cestovního ruchu směruje konání větší části veletrhů do prvního
a čtvrtého čtvrtletí roku (25 z celkových 34).
Na veletrzích byly použity dva typy expozice. První typ, nový, více
reprezentativní a také náročnější na půdorysný prostor byl použit na
12 veletrzích, kde bylo záměrem se viditelněji prezentovat. Na těchto
akcích měl každý spoluvystavovatel k dispozici rozšířený prostor
o velikosti 6 m2 a k tomu byl připojen společný prostor s cateringovými
službami určený pro další obchodní jednání. CzechTourism současně
tyto větší expozice podpořilo množstvím zajímavých doprovodných
akcí, jako byly např. restaurace s typickou nabídkou českých jídel
a nápojů, živá hudba, ukázky řemesel, soutěže pro návštěvníky
veletrhu či netradiční doprovodný program „bundy s LCD monitory“,
který např. na veletrhu UTM Kyjev získal ocenění za originální
propagaci ČR. Zajímavý je také nárůst plochy expozic na jednotlivých
veletrzích. Na šesti největších veletrzích (WTM Londýn, ITB Berlín,
MITT Moskva, Vakantie Utrecht, CBR Mnichov, TC Lipsko) se plochy
oproti roku 2005 zvětšily minimálně o 77 %, na veletrhu ITB dokonce
o 90 %, tedy téměř dvojnásobně. Rozšiřování plochy a zvyšování
počtu vystavovatelů významně souvisí s podporou poskytnutou
všem vystavujícím subjektům ze strany CzechTourism.
Na ostatních veletrzích byl použit druhý typ expozice, který se
používal již v letech 2004 a 2005, a kde měl každý spoluvystavovatel
k dispozici prostor o velikosti 4 m2. Na velkoplošných bannerech,
které jsou součástí této expozice byly obměněny zobrazené motivy.
Významnou pozornost věnoval CzechTourism podpoře regionů
a vystavovatelů, konkrétně se jednalo o úhradu dalších m2 plochy,
v rámci nové expozice na 12 vybraných veletrzích. Tato rozšířená
plocha je určena k využití krajům a regionům a zajistí každému
z těchto subjektů bezplatnou, plně vybavenou plochu o velikosti
6m2. Na všech veletrzích z plánu CzechTourism byla uhrazena další
plocha určená na pokrytí nákladů jedné poloviny plně vybaveného
sektoru pro každého řádně přihlášeného vystavovatele v oﬁciální
expozici.
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Edice
e) Edice
Produkce tištěných propagačních materiálů CzT zahrnovala 20 titulů
v celkovém nákladu 5,5 mil. ks. Tiskové materiály byly zpracovány
podle jednotného vizuálního konceptu s použitím loga České
republiky a tvořily graﬁcky ucelenou ediční řadu. Materiály byly
vydány v 17 cizojazyčných verzích s ohledem na selektivní přístup
k jednotlivým zahraničním trhům.
Ediční činnost zahrnovala propagační materiály podporující pozitivní
image Česka jako destinace cestovního ruchu, tituly obsahující
praktické informace pro turisty, katalogy a mapy. Názvy jednotlivých
titulů jsou uvedeny v tabulce.
Propagační materiály byly distribuovány zejména prostřednictvím
zahraničních zastoupení CzT a na specializovaných veletrzích
cestovního ruchu. K distribuci těchto materiálů v zahraničí bylo
využíváno také spolupráce s MZV, ČC i velkou řadou dalších institucí
a subjektů cestovního ruchu i jiných odvětví. V roce 2006 CzT rozeslal
celkem 4,4 mil. ks propagačních materiálů do mnoha zemí celého
světa.
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Propagační materiály CzT
Název

Náklad ks

Počet jazykových verzí

Česká republika – A4

115 000

8

Česká republika
– skládačka

315 000

14

Praha – A4

285 000

10

Praha – skládačka

340 000

15

Jednodenní výlety
z Prahy

120 000

7

UNESCO – A4

204 000

8

Mapa kempů

20 000

1 (trojjazyčná)

Automapa

120 000

1 (čtyřjazyčná)

Plán Prahy

100 000

1 (pětijazyčná)

Plakáty

10 000

1

Praktické informace
pro turisty

3 300 000

10

Národní produkty
- prospekt

87 000

7

Národní produkty - mapa

70 000

5

Hrady, zámky a města

100 000

6

Církevní památky

50 000

6

Lázeňství v ČR

79 000

5

Dovolená v přírodě

58 500

5

Česká kuchyně

30 000

4

Cykloturistika

10 200

3

V rámci projektu SROP

Města

110 000

7

TOP 40

25 000

1 (trojjazyčná)

Celkem

5 548 700

verze v 17 jazycích

f) Public Relations a analýzy

Hromadné press tripy zahraniční odborné veřejnosti
do ČR

Organizace cest novinářů do České republiky

V roce 2006 zorganizovala agentura pro zástupce zahraničních médií
29 tématických cest a pobytů z následujících zemí světa: Argentina,
Belgie, Dánsko, Francie, Izrael, Itálie, Kanada, Portugalsko, Rakousko,
Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Individuální press tripy zahraniční odborné veřejnosti
do ČR
Jedním ze středobodů propagace České republiky v zahraničí je
názorné představení turistického potenciálu zahraniční odborné
veřejnosti, novinářům a představitelům touroperátorů.
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism zorganizovala, dle
požadavků jednotlivých médií z celého světa, individuální pobyty pro
celkem 119 médií. Dle požadavků jednotlivých médií zorganizovala
agentura individuální pobyty pro celkem 159 novinářů v rámci
253 press tripů. Z celkového počtu individuálních press tripů 29 akcí
tvořily pobyty TV štábů.
IPT

Počet akcí

Počet osob

individuální novináři

90

159

TV štáby

29

94

Celkem

119

253

HPT

Počet akcí

Počet
osob

Téma: Židovské památky, Vinobraní, UNESCO,
Lázně, Lidové stavby Morava, To nej z ČR, Loos,
Freud, Aktivní dovolená

11

62

Země: Argentina,Belgie, Dánsko, Francie,
Izrael, Itálie, Kanada, Portugalsko, Rakousko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie
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129

Celkem

29

191

Země, ze kterých novináři a TV štáby pocházeli: Argentina, Austrálie,
Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea,
Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, USA a Velká Británie.
Z významných médií natáčely své pořady v ČR následující elektronická
média: RAI 1, TV Samara, ORF 1, RTL Luxembourg, TV Bilbao, TBS
Tokyo, ARD, TV Canal 13, TV Canal Viajar, BS Nippon, Channel 7,
TV Canal Sur aj.
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Tiskové zprávy
Individuální tripy pro touroperátory

Monitoring zahraničního tisku

Agentura zrealizovala v roce 2006 třiatřicet poznávacích cest
pro odborníky z oblasti cestovního ruchu, akcí se zúčastnilo
483 osob z celého světa.

Jak poměřit efektivitu práce agentury CzechTourism v oboru
propagace Česka v zahraničí? Dokonalým monitoringem mediálních
výstupů, které o České republice jako ideální turistické destinaci
vycházejí po celém světě. Za rok 2006 zpracoval tým pracovníků
komunikujících se zahraniční veřejností 3 122 mediálních výstupu,
z 37 zemí (Argentina, Belgie, Brazílie, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Čína, Holandsko, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní
Korea, Kanada, Kazachstán, Libanon, Lucembursko, Maďarsko,
Mexiko, Spolková republika Německo Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rusko, Řecko, Spojené arabské emiráty, Slovensko, Spojené státy
americké, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, USA, Ukrajina,
Spojené království Velké Británie a Irska).
Monitoring tisku byl v oddělení zpracován a zkopírován do složek,
které byly rozeslány všem spolupracujícím subjektům z celé České
republiky. Příznivé ohlasy na tuto disciplínu a zájem o spolupráci
ze strany ubytovacích, stravovacích zařízení, historických subjektů
a obcí nasvědčuje, že tato cesta propagace je přínosem.

FAM

počet osob

počet akcí

Belgie

1

15

Francie

2

23

Guatemala

1

5

Francie

2

23

Guatemala

1

5

Itálie

1

7

Izrael

2

26

Japonsko

2

16

Korea

1

2

Lucembursko

1

25

Maďarsko

3

64

Německo

2

34

Polsko

3

37

Rakousko

4

40

Rusko

4

48

Španělsko

2

19

Švýcarsko

1

106

USA

1

4

Velká Británie

2

12

CELKEM

33

483

Mimořádným marketingovým sdělením byl v roce 2006 pro zahraniční
odbornou veřejnost Pražský maratón. V rámci konání některých
jeho podniků byly do Prahy zorganizovány dva specializované tripy
vždy pro 8 představitelích odborné veřejnosti.
Na podporu regionů ČR s akcentem na rozvoj cest do menších měst,
byl na začátku května zrealizován kombinovaný press a fam trip
pro 26 účastníků z Polska, Maďarska, Rakouska a Německa do regionu
Písecko .
Obdobná akce byla uskutečněna na konci května pro polské a české
novináře, tentokrát na podporu rozvoje regionu Broumovsko. Té se
zúčastnilo celkem 21 odborníků.
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Tiskové zprávy
V roce 2006 vydalo oddělení PR a analýz agentury CzechTourism
26 obsáhlých tiskových informací. Kromě témat reﬂektujících aktuální
dění v ČR / festivaly, důležité kulturní a sportovní pořady / jsou také
pravidelně aktualizovány texty s dlouhodobou platností, které jsou
distribuovány novinářům na veletrzích a workshopech. Texty jsou
překládány do hlavních jazykových mutací, do angličtiny, němčiny,
francouzštiny, ruštiny a španělštiny a odesílány prostřednictvím
zahraničních zastoupení a vlastními informačními kanály tiskovým
a zpravodajským agenturám a novinářům zařazeným do mailing
listu (jedná se o cca 150 kontaktů – databáze se neustále doplňuje
a aktualizuje).
Seznam tiskových výstupů /forma – tisková informace + tisková
zpráva/:
1 Golf Show
2 10 důvodů pro jarní prázdniny v České republice
3 Pražský mezinárodní maratón již podvanácté!
4 Festivaly vážné hudby v České republice (květen - říjen 2006) Exkluzivní pozvánka do České republiky, jako kolébky světové
vážné hudby
5 Sportovní léto v České republice
6 Zlatá Praha (aktualizace TZ)
7 Světová lázeňská velmoc leží v srdci Evropy (aktualizace TZ)
8 Česká republika (aktualizace TZ)
9 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (aktualizace
TZ)
10 Historické slavnosti v nejkrásnějších českých městech

Fotobanka
11 Na festivaly židovské kultury do České republiky
12 Top 100 Golf Trophy - golfová událost roku 2006
13 Léto s ﬁlmem - 41. Filmový festival Karlovy Vary
a 32. Letní ﬁlmová škola Uherské Hradiště
14 Nová pravidla silničního provozu od 1. 7. 2006
15 Slavnosti vinobraní slibují dobré víno i zábavu
16 České pivo patří mezi světovou elitu
17 Rok s židovskou kulturou připomíná 100. výročí Židovského
muzea v Praze
18 Prestižní golfový turnaj St. Andrews & Jacques Leglise Trophies
poprvé v České republice!
19 Památky UNESCO v ČR
20 Světoznámí jazzmani i začínající hudebníci zahrají
na festivalech v České republice
21 České Vánoce okouzlí děti i dospělé
22 Hvězda TOURFILMu - Mark Inglis, handicapovaný horolezec, který
zdolal Mount Everest
23 Nabitá zimní sezona na českých horách
24 Buďte u vítězství, které vstoupilo do dějin
25 Česká kuchyně - umění připravit z jednoduchých surovin
vynikající jídlo
26 Agent 007: váš nový průvodce Českou republikou
V návaznosti na rozesílání tiskových zpráv poskytuje oddělení PR
také servis zahraničním médiím (dohledávání relevantních informací
o turistické, kulturní a společenské nabídce ČR, zasílání aktuálních
fotograﬁí, zprostředkování kontaktů etc...).

Mezinárodní iNFO-bulletin
V roce 2006 bylo vydáno 6 čísel elektronického informačního bulletinu
se zprávami o dění v cestovním ruchu, kultuře a dopravě České republiky.
V tomto roce byl kolportován prostřednictvím tradičních informačních
cest také Vánoční speciál iNFO-bulletinu se speciální Vánoční
nabídkou. Aktuální vydání i archiv starších čísel je stále k dispozici
na
internetovém
prolinku
z
www.CzechTourism.cz
a www.CzechTourism.com a také na straně http://bulletin.
CzechTourism.cz/ v české, anglické, německé verzi. V letošním
roce začala agentura vydávat také velmi žádané informace
z ČR v ruské jazykové mutaci. Bulletin si zájemci mohou
stáhnout rovněž ve formátu pdf. Avízo na nový bulletin je
zasíláno na téměř 2 000 adres po celém světě, odběrateli jsou
především odborníci z oblasti cestovního ruchu, novináři
i příznivci České republiky. Obsah schvaluje vedení agentury.

Fotobanka a multimédia
a) stav fotobanky:
V roce 2006 oddělení rozšířilo fotobanku agentury CzechTourism
o 1300 nových unikátních fotograﬁí. K dnešnímu dni je do fotobanky
zařazeno 2 238 snímků, dalších 1 000 bude vloženo v nejbližších
dnech. Byly vydány tři tématické multimediální nosiče s tématy:
Židovská kultura, Česká kuchyně, ČR - Pohodová země. Celkový
náklad 12 000 kusů.
b) propagace ČR formou fotograﬁckých záběrů
Nasnímány byly reklamní fotograﬁe s tématikou ČR – Ideální rodinná
dovolená.
Snímky jsme tématicky zaměřily na děti, mladé lidi, rodinu s dětmi
a seniory.
Spolupracovali jsme na tvorbě reklamních billboardů, se kterými jste
se mohli setkat při svých cestách.
c) propagace ČR formou hrubých ﬁlmových záběrů a formou
„hotových“ spotů:
Multimediální galerie se rozrostla o hrubé záběry 11 krajů ČR v délce
1 hodiny a nový spot Symfonie zážitků v šesti jazykových mutací o
délce 0:30 min.
Rozeslaný spot – 500 nosičů ( +1500 ks na zahraniční zastoupení).
Televizním štábům v ČR bylo zapůjčeno 101 ks digitálních Betacamů,
zahraničním 42 ks s hrubými záběry.
d) distribuce fotograﬁí, CD/DVD:
Na objednávku tuzemské i zahraniční odborné veřejnosti bylo
rozesláno 8 700 nosičů (z toho 5 000 ks prostřednictvím zahraničních
zastoupení).
2 200 ks CD Romů s propagačními fotograﬁemi a 1 500 ks DVD
s reklamními spoty.
200 ks snímků bylo použito do Mezinárodních a Regionálních iNFObulletinů.
Největší zájem je o fotograﬁe Prahy, o památky UNESCO, o lázeňská
místa a o nosič ČR – pohodová země.
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Spolupráce zemí Visegrádské
čtyřky European Quartet

Česká republika
jako ideální golfová destinace

Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky European Quartet

• V oddělení analýz a statistik agentury byla zpracována následující
data a byly zpracovány následujících údaje, výstupy a country
reporty:
• zpracování dat: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích
zařízeních ČR za leden - prosinec 2006
• zpracování Analýzy příjezdového cestovního ruchu České republiky
v letech 1992 – 2005
• zpracování Kompendia statistik cestovního ruchu České republiky
pro rok 2005
• zpracovány údaje o platební bilanci cestovního ruchu České
republiky za rok 2006
• zpracovány údaje o počtech hromadných ubytovacích zařízení v
České republice k 31. 12. 2005
• zpracovány údaje pro Domácí a výjezdový cestovní ruch České
republiky za jednotlivá čtvrtletí roku 2006
• příprava statistik pro workshopy a veletrhy
• vytvoření statistického letáku v anglickém jazyce Tourism in the
Czech Republic Facts & Figures 2005
• vytvoření Predikce počtu příjezdů zahraničních turistů
do České republiky v roce 2006 a 2007
• aktualizace country reportů jednotlivých zemí
• spolupráce se ZZ CzechTourism při koncipování tzv. situačních
zpráv z destinace působení konkrétního ZZ
• zpracování výsledků výzkumu Příjezdový cestovní ruch - počet
návštěvníků a jejich výdaje v ČR (spolupráce CzechTourism,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ČSÚ, ČNB a společnost STEM/
MARK, a.s.) - výzkum i nadále pokračuje a pokračují rovněž pracovní
schůzky k tomuto rozsáhlému výzkumu (pod vedením MMR ČR)
• účast na pracovní skupině, která se zabývá přípravou realizace
Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky
• spolupráce s Českým statistickým úřadem
• překlady zpráv z UNWTO, ETC, WTTC
• prezentace pro studenty, zahraniční delegace

Česká republika se nadále v oblasti turistického potenciálu propaguje
ve společenství svých tzv. vrstevníků přijatých ve stejný termín
do společenství EU (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Toto společenství
spolupracovalo před vstupem do EU jako Visegrádské sdružení pro
ekonomickou a politickou koordinaci. Nyní společně postupuje
jako společenství zaměřující se na turistickou propagaci středo
a východoevropských regionů.
Z plánu aktivit se v roce 2006 podařilo CzechTourismu splnit všechny
stanovené úkoly kromě plánované study tour USA, jejíž realizace
byla přesunuta na rok 2007. V tomto roce je plánována realizace tzv.
studijní road show odborníků ze Spojených států po území států V4.
Studijní cesta má napomoci další propagaci regionu zemí V4 a také
propagaci nově vytvořeného e-learningového programu „European
Quartet Destination Specialist Traning Program“ o regionu zemí
V4. V roce 2006 zaznamenala úspěch statistická brožura V4 s daty
za rok 2005, V4 regionální brožura v anglické, japonské a čínské
jazykové mutaci. V přípravě byla tvorba V4 UNESCO brožury
opět v anglické, japonské a čínské jazykové mutaci. Tyto tištěné
publikace jsou zavěšeny v elektronické podobě na webovém portálu
www.european-quartet.com. Tato webová prezentace obsahuje
aktualizované informace o dění v cestovním ruchu zemí Visegrádské
4. CzechTourism získal v roce 2006 a posléze úspěšně dokončil
tzv. standardní grant od Mezinárodního visegrádského fondu
na propagaci Česka v rámci akce JATA Tokyo v hodnotě 16 000 EUR.
Rok 2006 lze z pohledu European Quartet hodnotit za úspěšný.
Vyčerpávající informace o činnosti fondu jsou zavěšeny na již
zmiňovaném portálu tohoto sdružení.

Zpracování statistických informací o cestovním ruchu
České republiky

po loňské nominaci na tuto cenu a při své teprve druhé historické
účasti na tomto veletrhu, což se dosud žádné jiné zemi nepodařilo.

Mediální kampaně České republiky v Evropských státech
Realizace mediálních kampaní České republiky
Agentura se rozhodla v roce 2006 uskutečnit zásadní mediální
kampaně ve Spolkové republice Německo, na Slovensku, v Nizozemí
a Itálii. Na závěr mediální kampaně v Rakousku se rozhodla zrealizovat
v hlavním městě Vídni, oﬁciální představení a turistickou nabídku
13 VÚSC ČR.
Reklamní tvrzení: Česká republika – symfonie zážitků s akcentem
na ideální rodinnou dovolenou, se stalo mottem kampaní v Německu
a na Slovensku. V obou sousedních zemích byly jako nosiče reklamy
použity: TV spot /30 vteřin/ nasazený v prime timech na důležitých
televizních kanálech, billboardy a komerční prezentace formou
inzerátů s obsáhlým textovým sdělením - vše nabízející Českou
republiku jako ideální rodinnou dovolenou.
Dvě obdobné mediální kampaně, tentokrát bez podpory TV, byly
nasazeny v Nizozemí a Itálii, mediálními nosiči byly CLV vitríny
a komerční prezentace v tisku.
Všechny kampaně měly za cíl nabídnout sousedům v EU alternativu
prodlouženého víkend a nebo druhé dovolené v Evropě. Všechny
kampaně sklidily příznivý ohlas odborné i laické veřejnosti.

Projekt Česká republika jako ideální golfová destinace
V roce 2006 došlo k rozšíření marketingových aktivit agentury
CzechTourism na podporu propagace České republiky jako golfové
destinace. Tuto marketingovou aktivitu vytvářel pouze jeden
pracovník. Vedle ověřených propagačních nástrojů (tiskových zpráv,
bannerů, fotobanky, prezentací, Press Tripů a mediálních výstupů)
se jednalo zejména o mimořádnou mezinárodní událost, v rámci
které byla dne 23. listopadu 2006 Česká republika v rámci
7. ročníku IAGTOAwards pořádaných v souvislosti s veletrhem
International Golf Travel Market ve španělské Marbelle zvolena
„Neobjevenou golfovou destinací roku“ (UndiscoveredGolf
Destination of the Year). Tohoto úspěchu dosáhl CzechTourism
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TOURFILM 2006
TOURFILM 2006 – 39. ročník nejstaršího mezinárodního
festivalu ﬁlmů s tematikou cestování
Tradiční projekt agentury CzechTourism, se odehrál v prvním
říjnovém týdnu 2006 v Karlových Varech. Hostem festivalu byl
legendární cestovatel Mark Inglis. Současně s TOURFILMEM 2006 se
ve městě konal 13. ročník národního festivalu ﬁlmů, videozáznamů
a multimédií TOURREGION FILM 2006, který přesně podle svého
názvu propaguje regionální multimediální tvorbu. Souběžně s těmito
aktivitami probíhal 8. ročník přednášek a diskusí TOURFORUM - v režii
agentury CzechTourism a 3. ročník mezinárodního festivalu TOURMAP,
který představil mapy, průvodce a atlasy z celého světa. TOURFILMU
předcházela zasedání mezinárodních porot, které vybíraly nejlepší
zástupce všech ﬁlmových a multimediálních kategorií.
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Hospodaření v roce 2006
5) Hospodaření v roce 2006
Náš zřizovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj – nám pro rok
2006 přidělil příspěvek na činnost v celkové výši 276 926 701
Kč, z čehož 5 700 000 Kč tvořil příspěvek na investice
a 16 535 000 Kč byl limitem pro mzdové náklady pro maximálně
57 zaměstnanců.
Celkové výnosy dosáhly 3 279 709 Kč, z toho největší položku
2 604 079 činily tržby z prodeje služeb.
Příspěvek Kč byl použit v tomto členění:
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