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Vážení kolegové a partneři,
agentura CzechTourism v roce 2016 pokračovala v procesu
přeměny na proklientsky zaměřenou marketingovou
agenturu. Pokračovali jsme v zajištění konkurenceschopnosti
a stálého růstu hodnoty značky „Česko – země příběhů“ jak na
domácím, tak na zahraničním trhu. I nadále jsme pokračovali
v hledání nových tržních příležitostí na trzích s velkým
potenciálem a rozšiřovali jsme aktivity podporující regionální
rozvoj cestovního ruchu. Vysoká úspěšnost a výkonnost
marketingových činností a zhodnocení soukromých i veřejných
zdrojů se pro nás již stalo samozřejmostí.
Příjezdovému cestovnímu ruchu se v roce 2016 nebývale
dařilo. Za celý rok přijelo do hromadných ubytovacích zařízení
9,3 milionu zahraničních návštěvníků, čímž jsme zaznamenali
nárůst o 6,7 % více než v roce předchozím a dosáhli tak
nového rekordu v počtu příjezdů. Dynamicky rostly příjezdy
z asijských trhů, dvouciferným tempem vzrostly též příjezdy
ze zemí Visegrádské čtyřky a rostly i počty příjezdů z dalších
evropských zemí.
Stejný úspěch jsme zaznamenali i u domácího cestovního
ruchu – do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v roce
2016 celkem 9,1 milionu návštěvníků, to představuje meziroční
nárůst o 7 %.
Všechny tyto výsledky dokumentují hlavní činnost České centrály
cestovního ruchu – propagovat Českou republiku jako turisticky
příznivou destinaci doma i ve světě. Také potvrzují, že i nadále
zůstáváme atraktivní dovolenkovou destinací i pro Čechy.
Za těmito čísly musíme vidět kromě jiného dobře odvedenou
práci všech zaměstnanců agentury a aktivní spolupráci
s dalšími profesními organizacemi a partnery. Všem bych
chtěla za jejich snahu a podporu poděkovat a zároveň popřát,
aby dlouhodobý trend nárůstu cestovního ruchu a příjmů z něj
plynoucích pokračoval i nadále.  
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Fact sheet
2016
příjmy z příjezdového cestovního
ruchu 154,2 miliardy Kč
AVE: 4 mld. Kč
OTS: 12,5 mld. zobrazení kampaní
počet mediálních výstupů: 6 300
počet fanoušků na sociálních
sítích: 1,3 mil.

Cestovní ruch 2016 v číslech:

9,3 mil.

příjezdů
zahraničních
hostů do
hromadných
ubytovacích
zařízení.

24,2 mil.

přenocování
zahraničních hostů
v hromadných
ubytovacích
zařízeních.

3/4

52 %

31,1 mil.

zahraničních
turistů
přijíždí
opakovaně.

zahraničních
návštěvníků.

zahraničních
turistů jsou
Evropané.

65 %

zahraničních
turistů
přijíždí
do Prahy.

32 %

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

1/3

zahraničních
hostů tvoří
turisté ze
sousedních
zemí.

15,7 %

nárůst
příjezdů
turistů z Asie.

6.

nejbezpečnější
země světa dle
Global Peace
Index 2016.

2 779 Kč

průměrná
útrata
zahraničních
turistů os/den.

9,1 mil.
TOP 10

poprvé jsou
v žebříčku
příjezdovosti
3 mimoevroské
země (USA, Čína,
Jižní Korea).

domácích
hostů.

3,6 dne
je průměrná
délka 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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Tiskové
oddělení

Tisková konference Tourfilm

Tiskové oddělení v roce 2016 iniciovalo širokou škálu propagačních
aktivit zahrnujících vydávání tiskových zpráv, PR článků,
přípravu prezentací, průvodních slov, kooperaci na partnerských
i korporátních projektech, přednášky pro školy a mezinárodní
delegace cestovního ruchu a kompletní servis pro česká média.
Za podpory tiskového oddělení byla uzavřena mediální partnerství
s klíčovými odbornými médii a nejsledovanějšími celostátními
masmédii, činnost oddělení se odrazila v cca 3 300 zmínkách
v českých médiích (z toho 641 výstupů zprostředkovali médiím
přímou citací zaměstnanci CzechToursim), hodnota AVE přesáhla
75 milionů Kč.
Oddělení vytvořilo unikátní obsah pro komunikaci
aktuálních témat České republiky na zahraničních
zastoupeních, produkčně zajišťovalo centrální
překlady a korektury cizojazyčných textů, mediální

Jednorázová
mediální
spolupráce
– speciály
k výročí
Karel IV.

analýzy, proslovy a oficiální projevy, oddělení je
správcem aktualit pro webovou korporátní prezentaci
a spravuje korporátní profily na sociálních sítích.
Oddělení zajišťuje chod Mediálního centra ORBIS.

Mediální partnerství 2016:

TV Nova – Snídaně
s Novou – natáčení
40 reportáží z regionů
České republiky pro
podporu domácího
cestovního ruchu
a provozovatelů
v oblasti cestovního
ruchu.

Cestovani.idnes.cz
– v návaznosti na
podporu portálu
Kudy z nudy, každý
týden série článků
o zajímavostech
v regionech České
republiky, pozvánka
na konkrétní akce.

Rádio Impuls
– 2* týdně
pozvánka
rádia Impuls
na následující
víkend.

Advertorial

TRAVEL STORY

Prepared by / Bearbeitung: Editorial Board,
CzechTourism – Michaela Klofcová / Redaktion,
CzechTourism – Michaela Klofcová
Photo: CzechTourism

From Italy for a city break, organised tour from France – and always to Prague. Basic profiles of tourists, who travel
to the Czech Republic, differ from nation to nation. Now you can compare them. We are adding contacts for
ambassadors of tourism from the Czech tourist board CzechTourism (CzT).
Aus Italien zum Citybreak, aus Frankreich organisiert – immer aber vorrangig nach Prag. Das Hauptprofil der nach Tschechien
reisenden Touristen unterscheidet sich von Nation zu Nation. Hier bietet sich die Möglichkeit zu einem Vergleich. Dazu die
entsprechenden Kontakte zu den Tourismusvertretungen der tschechischen Zentrale für Tourismus (CzT).

Benelux

China

T

Chinese tourist coming to the Czech
Republic is often an experienced
traveller, who has already visited classic
destinations of Western Europe. Thus the
Czech Republic serves as a gateway to the
yet unexplored Central and Eastern Europe,
a symbol of romance and mystery, as well
as cultural heritage. A Chinese tourist
wants to have his trip well-organised before
departure, minimise time moving from one
place to another and make sure that he
will find it easy to navigate in a different
language and cultural environment. The
generation over 45 years of age mainly
arrives with tour groups, but also a FIT
segment is developing comprised of young
linguistically educated members of the
growing middle, who arrive by their own
means and seek their own romantic story in
the Czech Republic, as well as escape from
the stressful environment of the Chinese
megalopolis.

ourists from the Benelux countries head
to the Czech Republic primarily for active
holidays in the form of cycling and hiking,
especially the Dutch are passionate admirers of
nature, castles and chateaux that they lack in the
Netherlands. Individual tourism prevails. If there
tourists stay longer, they usually stay in two
places. Families with children and seniors, who
spend six weeks on holidays, still continue to
account for the largest group of tourists.

D

ie Touristen aus den Beneluxländern kommen
vor allem nach Tschechien, um hier einen
aktiven Urlaub mit viel Wandern und Radwandern
zu verbringen, namentlich die Niederländer
sind enthusiastische Entdecker von Burgen und
Schlössern, die sie in Holland vermissen. Es
überwiegt individueller Tourismus, wenn die
Touristen hier längere Zeit verbringen, wechseln
sie zu mindestens einem weiteren Aufenthaltsort
über. Die größte Gruppe bilden auch weiterhin
Familien mit Kindern und Senioren, die hier auch
sechs Wochen Urlaub verbringen.
Petra Koorn Palečková
CzT Benelux
Tel.: +31 615 963 820
E-mail: paleckova@czechtourism.com

A

Noemi Guerrero-Benešová
CzT Peking
Tel.: +861 065 156 550
E-mail: benesova@czechtourism.com

D

er chinesische Tourist, der Tschechien
besucht, ist zumeist ein erfahrener Weltenbummler, der schon die klassischen Destinationen Westeuropas besucht hat. Die
Tschechische Republik ist für ihn das Ein-

František Reismüller
CzT Shanghai
Tel.: +862 163 150 582
E-mail: reismuller@czechtourism.com

Germany / Deutschland

Japan

or Czech inbound tourism, Germany is traditionally a stable and important market, which
rose by 12.6% last year, which is the best result since 2007. The largest group is the “bestagers” – active tourists aged 50+ (42 percent). Germans traditionally visit different regions of
the Czech Republic. Interest in active leisure holidays is on the rise, e.g. hiking and cycling.
However, urban tourism, spa and wellness remain the most popular segments.

or Japanese tourists, the Czech Republic
is a popular stop while travelling around
Europe. Mainly organised guided tours are
sought, which include multiple European
destinations. The Czech Republic is often
included in combination with Austria and
Hungary, with the most popular Czech
destinations being Prague and Czech Krumlov.
Primarily groups of tourists over the age of
40|are interested in going on a European
holiday and mainly women are the decisionmakers. Interest in the arts, shopping and
dining are the main points of interest.

F

D

eutschland ist für den tschechischen Incoming-Tourismus traditionell ein stabiler, ja der wichtigste
Markt schlechthin; im vergangenen Jahr wuchs er um 12,6 Prozent – das beste Ergebnis seit 2007.
Die zahlreichste Gruppe bilden die sog. Best Ager – aktive Touristen im Alter von 50+ (42 %), gefolgt
von Eltern mit Kindern (41%). Die Deutschen besuchen traditionell auch die tschechischen Regionen.
Es wächst das Interesse an Aktivurlauben, beispielsweise am Wander- und Radtourismus. Am populärsten sind aber auch weiterhin die Segmente Städtetourismus sowie Spa und Wellnesstourismus.
Jiří Rosenkranz
CzT Germany / Deutschland
Tel./fax: +49 302 044 770
E-mail: rosenkranz@czechtourism.com

30

Ukázky realizace výstupů korporátního PR

gangstor zum bisher unentdeckten Mittelund Osteuropa, Symbol der Romantik und
des Mysteriums, aber auch bewahrten Kulturerbes. Der chinesische Tourist möchte seine Reise im Voraus minutiös organisiert haben, mit möglichst geringen Transferzeiten
und braucht die Sicherheit, sich in diesem
fremden sprachlichen und kulturellen Milieu
gut orientieren zu können. Generationen
über 45|reisen gern in größeren Gruppen,
aber auch das FIT-Segment der jungen,
sprachlich gut ausgestatteten Angehörigen
der wachsenden Mittelschicht, die auf eigener Achse reisen und in Tschechien ihre private, romantische Story erleben möchten
und gleichzeitig vor dem stressigen Milieu
der chinesischen Megametropolen fliehen,
ist im Aufwärtstrend begriffen.

Odborná mediální
partnerství – COT
Business COT News,
Komora, Travel
Service Magazine,
Mosty v Čechije,
Travel Trade
Gazzete, Všudybyl.

OUTGOING & INCOMING

Zahraničních turistů přijelo do ČR
o 14 procent více
V prvním čtvrtletí roku 2016 zaznamenaly příjezdy zahraničních
turistů do hromadných ubytovacích zařízení oproti minulému
roku nárůst o 13,9 procenta. Přitom 1,7 milionu zahraničních hostů mířilo ve zvýšené míře do všech krajů České republiky.
V prvním čtvrtletí letošního roku se přitom
zvyšoval jak počet přenocování zahraničních turistů, tak českých turistů mířících
na tuzemskou dovolenou. Českých i zahraničních turistů přijelo do hotelů, penzionů
a ostatních hromadných ubytovacích zařízení o cca 12 procent více než v prvním čtvrtletí loňského roku (3, 3 mil.), celkem v České republice strávili 9, 5 milionu nocí.
„Intenzivní propagace České republiky
na zahraničních trzích i v rámci domácího
trhu spolu s brzkým – již březnovým – termínem velikonočních svátků přispěla v prvním
čtvrtletí k navýšení turistů ve všech krajích
České republiky. Nárůst hostů vykazují
všechny naše regiony. Například v Karlovarském kraji, který se v minulém období potýkal s úbytkem lázeňské klientely, se počet
zahraničních i domácích hostů navýšil
o úctyhodných 18 procent,“ uvádí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
U většiny hlavních zdrojových zemí zaznamenaly statistiky dvouciferný nárůst, nejvíce
turistů (395 000) přijelo z Německa, což
představuje více než dvacetiprocentní nárůst
oproti začátku loňského roku. „Česko je u německých turistů tradičně velmi oblíbenou

F

D

ie Tschechische Republik ist für die japanischen Touristen eine beliebte Zwischenstation bei ihren Europareisen. NaCzech Travelogue
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destinací, zpravidla pro krátkodobé, tří- až
čtyřdenní pobyty. Zvýšený zájem o Českou
republiku potvrzují i němečtí touroperátoři,
např. DERTour, TUI, FTI či Frankenland Reisen.
S většinou těchto partnerů jsme v předešlých letech realizovali společné marketingové aktivity, roadshow či e-learning. I na rok
2016 je naplánováno několik projektů, jejichž
cílem je vzrůstající trend ještě více podpořit,“
dodává ředitel zahraničního zastoupení
CzechTourism pro Německo Jiří Rosenkranz.
Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v 1. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (120 000) s meziročním zvýšením příjezdů o více než
14 procent. Široká škála marketingových
aktivit zahraničního zastoupení pro Slovensko zahrnuje spolupráci s televizí Bratislava,
marketingové kampaně s dopravci, ale
i partnerství významných slovenských kulturních festivalů či spolupráci navázanou
v rámci ITF Slovakiatour.
U většiny hlavních zdrojových zemí zaznamenaly statistiky prvního čtvrtletí dvouciferný nárůst, výjimkou byla jen Francie s meziročním nárůstem 3,25 procenta a dále Itálie
s Ruskem, u kterých příjezdy zaznamenaly
pokles (Rusko −6,7 %).

www.czechtourism.cz/institut-turismu

Dle Institutu turismu agentury CzechTourism byly mezi významně rostoucími trhy
zastoupeny jak země platící eurem, tak
země mimo eurozónu a významné vzdálené trhy jako Velká Británie (+15, 4 %),
USA (+12,2 %), Jižní Korea (+15,2 %) nebo
Čína (+32,3 %). Pozitivní dopad měnové
politiky ČNB tedy zjevně nebyl jediným
faktorem, který úroveň příjezdů ve sledovaném období ovlivňoval.
„Do letošních rekordních čísel prvního čtvrtletí se promítly úspěšné marketingové aktivity agentury CzechTourism realizované
na daných trzích v předchozích obdobích,
ale také specifické faktory jako bezpečností
situace či nepravidelnost velikonočních
svátků, které letos připadly do prvního
čtvrtletí,“ uzavírá ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.
Text: -CzTFoto: Thinkstockphotos.com
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Interní
audit
Cílem interního auditu je podpora vedení CzechTourism při
efektivním plnění úkolů. V roce 2016 se oddělení interního auditu
zaměřilo především na konzultační činnost 3E, aktualizaci katalogu
rizik, normativní úpravy vnitřních procesů a nastavení efektivní
spolupráce se zřizovatelem.

Aktualizace
katalogu
rizik.
Nastavení spolupráce
se zřizovatelem
(informační toky
o změnách vnitřní
normativní základny,
nastavení reportingu
ve vztahu k odboru
cestovního ruchu
prostřednictvím
Rozhodnutí ředitelky).

Konzultační
činnost pro
nastavení
3E.

Normativní
úprava
procesu
„Hlášení
a vypořádání
škod“.

Normativní
úprava „Zajištění
sledování plnění
opatření přijatých
v návaznosti na
externí kontroly
a audity“.

Analýza
a konzultační
činnost
pro zprávy
Nejvyšší
kontrolní úřad.

Audit
smluvních
vztahů.
Úprava
procesu
schvalovaní
smluv
a objednávek.

Monitorovací
zpráva 12/16.
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Odbor
Strategie a marketingové
komunikace
Kancelář odboru Strategie a marketingové komunikace |
Marketingová komunikace | Veletrhy | Edice
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Markéta Chaloupková
ředitelka odboru
do 31. srpna 2016

Radana Koppová
ředitelka odboru
od 1. listopadu 2016

„Základním cílem marketingových aktivit
agentury CzechTourism je propagace České
republiky jako destinace cestovního ruchu
na národní a mezinárodní úrovni. K dosažení
tohoto cíle byla v roce 2016 realizována
řada aktivit marketingového mixu jak na
zahraničních trzích, tak i na trhu domácím.
Nosným komunikačním tématem bylo
700. výročí narození Karla IV.“
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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Marketingová komunikace
– kampaně 2016
Oddělení marketingové komunikace se v roce 2016 zaměřilo na vývoj
komunikační strategie a kreativního konceptu, jeho exekuci a zajištění
mediálního pokrytí. Byla realizována integrovaná kampaň oslav
700. výročí Karla IV. – na základě rozhodnutí vlády byla agentura
CzechTourism pověřena realizací oslav v oblasti cestovního ruchu. Dále
byla realizována zimní incomingová kampaň Snow and Fun, Kampaň
Kudy z nudy a soutěž DestinacCZe podporující domácí cestovní ruch.
V průběhu roku došlo k zásadnímu rozvoji komunikačních digitálních
nástrojů (sociální média), byl uskutečněn první mezinárodní Instameet
v České republice v oblasti cestovního ruchu.
Oddělení mimo hlavní aktivity realizovalo:
Co-branding, aktivní
role v jednotném
brandingu České
republiky v zahraničí
– logo CzechRepublic
Land of Sport pro Český
olympijský výbor,
logo CzechRepublic
Výroba
Land of Investment
propagačních
pro CzechInvest.
předmětů.

První mezinárodní Instameet

Správa
brand
manuálu
a jeho
rozvoj.

Natáčení
spotů
Národní
klenoty.

Koordinace
grafických
prací.
Nové
vizuály
pro Kudy
z Nudy.

Královská výprava
Opakovaně dojížděl Karel IV. dohlížet
na mistrovskou práci stavitelů hradu
Karlštejna, aby se ujistil, že právě zde
budou říšské korunovační klenoty
v největším bezpečí.

Zažijte chvíle Karla IV. i vy.
www.ceskozemepribehu.cz

Karlštejn

Ukázky tiskové a online inzerce ke kampani Czech Republic: Land of Stories u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
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Vítězem DestinaCze 2016
se stala Dolní Morava
se svou Stezkou v oblacích
Absolutním vítězem soutěže o nejoblíbenější destinaci v České
republice, kterou čtvrtým rokem vyhlásila agentura CzechTourism,
se stala Stezka v oblacích na Dolní Moravě.
O titul nejlepší tuzemské turistické atraktivity soutěžili
letošní finalisté od začátku července do konce září.
Po tuto dobu přidělovala veřejnost prostřednictvím
webových stránek www.soutezdestinacze.cz hlasy
soutěžícím v pěti kategoriích.
Památky, které prošly obnovou či rekonstrukcí a nyní
znovu lákají návštěvníky, soutěžily v kategorii Fénix
– znovuzrozený projekt. Právě v této kategorii uspěl
hospital Kuks. Kategorie Kudyznudy – zážitek pro celou
rodinu inspirovala ke strávení rodinné dovolené. Zde
zvítězila Květná zahrada Kroměříž. Stezka v oblacích
na Dolní Moravě vyhrála kategorii Nejlepší zážitek na
českých horách. Nadchla nejvíce hlasujících a stala se
tak absolutním vítězem soutěže. V kategorii Po stopách
Karla IV. nejvíce hlasů získalo královské město Kadaň.
Mezi trendy a novinkami uspěly Termály Velké Losiny.

Výsledky soutěže DestinaCZe 2016:
1. Kuks
2. Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Tvrz v Dešenicích
3. Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou
4. Plasy
5. Vzorová obnova Národní kulturní památka Klášter
premonstrátů Teplá

Ukázka propagace k soutěži DestinaCZe 2016

Kudy z nudy
1. Květná zahrada Kroměříž
2. Drábské světničky
3. Labyrinty Loučeň
4. Naučná stezka Beskydské nebe
5. Řeka Lužnice
Nejlepší zážitek na českých horách
1. Dolní Morava – Stezka v oblacích
2. Areál Kouty – nejdelší koloběžkový sjezd
3. Lipno – Olympijský park
4. Sněžka – lanová dráha
5. Klínovec – nové cyklotrailové trasy
Trendy novinky 2016
1. Termály Velké Losiny
2. Single trail Moravský kras
3. Brdy
4. Zámek Dukovany
5. Park Rochus
Po stopách Karla IV.
1. Kadaň
2. Karlštejn
3. Praha
4. Bezděz
5. Karlovy Vary

Absolutní vítěz:
Dolní Morava – Stezka
v oblacích (8 485)
Celkový počet hlasů:
82 116
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Česká republika letos přivítala
1,5 milionů návštěvníků veletrhů
Více než 200 vystavovatelů představilo v roce 2016 svou
nabídku v oficiální expozici agentury CzechTourism, a to celkem
na 20 veletrzích cestovního ruchu. Počet oslovených návštěvníků
překročil rekordních 1 500 000.

Veletržní expozice 2016

Expozice České republiky se nesla ve znamení oslav
700. výročí narození Karla IV. Velkoformátové
fotografie míst spojených s císařem a králem Karlem
IV., romantický spot s téže tématikou či interaktivní
mapa pro návštěvníky – to byly hlavní atraktivity
veletržní sezóny 2016.
I v tomto roce se podařilo agentuře
CzechTourism přivézt z mezinárodních
veletrhů několik ocenění.
Na květnovém veletrhu BITE
v čínském Pekingu byla
oceněna hned dvakrát
– za nejoblíbenější stánek
(Most popular Booth Award)
a za nejvíce inovativní
expozici (Most Innovative
Booth Award) – odborná
porota ocenila nejen
interaktivní část expozice,
ale i připravený
doprovodný program.

Prezentace ATM Dubai

Agentura CzechTourism si nejen několik ocenění
přivezla, ale také rozdala. Místem poděkování
partnerům za spolupráci se staly dva největší veletrhy
cestovního ruchu ITB Berlín a WTM Londýn.
V průběhu letošního roku zrealizovala agentura
CzechTourism na veletrzích také několik
dotazníkových šetření. Ty prokázaly nejen přínosnost
dané akce, ale i úspěch samotné veletržní expozice
České republiky. Více než 98 % dotazovaných
ve výzkumu považuje veletrhy za účinný nástroj
propagace, a to nejen z důvodů utváření image
destinace, ale i pro svůj obchodní přínos, především
s ohledem na možnost navazování nových kontaktů,
sjednávání B2B spolupráce, ale také sledování
a předávání know-how v oblasti aktuálních trendů
v cestovním ruchu.

Na pražském Holiday
World získala první místo
v kategorii „nejlepší
propagační materiál“ za
soubor svých materiálů
obsahující mimo jiné
i třídílnou publikaci
o prezentaci České
republiky na výstavě
EXPO 2015.
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C
D
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A	MITT Moskova
B	WTM Londýn, předání cen
CzechTourism Awards
C Holiday World Praha
D	Destinační prezentace
IBTM Barcelona
E	Satte New Delhí
F	IMTM Tel Aviv
G	BITE Peking, účast ministryně
pro místní rozvoj
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Edice
Oddělení edice produkovalo nové obsahy pro komunikační témata
roku 2016 i 2017. Vydány byly mapy karlovských míst, barokní
image publikace, nový bedekr založený na konceptu Lonely Planet
s praktickými navigačními plány destinací pro individuální cestovatele
i velkoformátový nástěnný kalendář s barokním obsahem.
Realizovány byly dvě velké barokní fotoprodukce
(včetně působivých dronových záběrů), fotoreportáže
hlavních korporátních akcí (Holiday World či
Travel Trade Show). Aktualizována a rozšířena
byla fotobanka organizace, které využívají domácí
i zahraniční partneři při propagaci České republiky.
Oddělení edice spolupracovalo na výstavách Heritage
of my Homeland v UNESCO HQ v Paříži, na designové
lince pro Letiště Václava Havla v Praze či na produkci
mapových děl a velkoformátové grafiky pro turistické
informační centrum v Praze.

V roce 2016 byl optimalizován kartografický obsah
edičních titulů (nové mapové vrstvy Cyklomapy,
Mapy České republiky s vrstvami reliéfu, Plány Prahy
s aktuální sítí tram atp.) a specificky zaměřena byla
i produkce titulů pro vzdálené asijské trhy (upravené
obsahy publikací, mapy ve znacích ad.). Ve spolupráci
s produktovým managementem byl připraven nový
Golf Guide, tematicky zaměřený suplement České
hory nebo nový materiál k projektu EDEN.

Byli jsme nominováni
do odborných porot
v segmentu edice:
Turist
Propag
2016.

Oddělení připravilo nový koncept B2B katalogu určeného
partnerům, který funguje jako nástroj proobchodní
politiky CzechTourism, a ediční publikaci Camping
2017 upravilo do jednotného vizuálního stylu agentury.
Organizace
Spojených národů
pro výchovu,
vědu a kulturu

Účastníme se
oborových
soutěží:

O�iciální turistická prezentace České republiky
czechtourism.cz
karel700let.cz
kudyznudy.cz

slavené s podporou UNESCO

700. výročí narození
Karla IV.

Text: Magnas Media, HelpTour – Agentura pro rozvoj
cestovního ruchu, CzechTourism
Fotogra�ie na obálce: WMC/Grey + Ladislav Renner (Karlštejn)
Fotogra�ie: Libor Sváček, Ladislav Renner, Aleš Motejl, Michal Vitásek,
Václav Jirásek, Jaroslav Mareš
Mapová část: © Kartogra�ie PRAHA, a.s.
Sazba, gra�ická úprava: Formata v.o.s.
Všechny údaje jsou i přes důsledné zpracování bez záruky.
Vydala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2
1. vydání, Praha 2016 ©
Mapa karlovských míst
Národní technické
muzeum, Praha
12. května – 5. února 2017
www.ntm.cz
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V roce 2016 bylo
realizováno:

Vydejte se do míst, která dodnes žijí příběhy tak slavnými, že se o nich píší
básně, malují obrazy a vyprávějí legendy, do míst, která jsou nesmazatelně spjata s mocným římským císařem a českým králem Karlem IV. Jeden
z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku se narodil v Praze
v roce 1316 jako syn české královny Elišky Přemyslovny a českého krále Jana
Lucemburského. Mluvil plynule pěti jazyky a vdechl život projektům, které
česká města dodnes řadí mezi svébytné kulturní metropole. V roce 2016 si
připomínáme významné výročí – 700 let od narození Karla IV. – a to je ideální okamžik k představení toho nejlepšího z vlády slavného českého krále.

hrad Bezděz
Doksy
www.hrad-bezdez.eu
GSM: 50.5390411N, 14.7198908E

Poznejte hrady, jejichž zdi znají jeho dětské stesky po matce, a odhalte
důvody, proč jej věznil vlastní otec. Nechte se unášet velkolepostí a krásou
českých klášterů, hradů a měst, která vzkvétala s rostoucí silou mocného
římského císaře a nesou v sobě příběhy i tajemství úspěchu.

30

Je nám velkou ctí představit vám ta nejkrásnější místa Karla IV. a pozvat vás
k jejich návštěvě.

1

Karolinum, Praha
14. května – 31. srpna
www.cuni.cz
—

Druhý život Karla IV.
Praha
www.karlovapraha.cz
GPS: 50.0781200N, 14.4213014E

Nové Město pražské

7. května – 31. prosince
www.npu.cz
—
hrad a zámek Jindřichův Hradec

Následovníci svatého Jiří
hrad Veveří

Lev a orlice
hrad Karlštejn

Karlštejnský poklad a kultura
dvorského prostředí Karla IV.
Lucemburský rok
Český Krumlov
www.ckrumlov.info
GPS: 48.8109808N, 14.3152372E

Český Krumlov

Znojmo

Opava

www.opava-city.cz
GPS: 49.9388731N, 17.9025094E

publikací ve
3 jazykových
mutacích.

Trosky

Opava

hrad Křivoklát
www.krivoklat.cz
GPS: 50.0378381N, 13.8722519E

G3

Opava byla ve 12. století důležitou osadou
na Jantarové stezce. Již začátkem 13. století
povýšila na město a o necelých sto let později
v ní byla založena mincovna. Za vlády Lucemburků byl ve městě postaven první kupecký
dům, dnes na jeho místě najdete radnici
s renesanční věží. Karel IV. potvrdil prvnímu
opavskému knížeti léno a od té doby náleželo
Opavsko výhradně k České koruně.
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Olomouc
www.tourism.olomouc.eu
GPS: 49.5939258N, 17.2504514E

11

Litomyšl
www.litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz
GPS: 49.8731028N, 16.3134117E

Olomouc

G4

Ve městě Olomouci sídlí od roku 1063
historicky druhé biskupství v českých zemích.
V roce 1306 zde byl zavražděn poslední
král z rodu Přemyslovců. Na český trůn tak
usedli Lucemburkové a ti prohlásili Olomouc
za hlavní město Moravy. Dříve románská bazilika sv. Václava byla přestavěna v gotickém
slohu a za Karlovy doby se také započalo se
stavbou radnice, kterou zdobí historický orloj.
Poznejte unikát, který je neúprosně poznamenán socialistickým realismem.

Litomyšl

Třebíč
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2155836N, 15.8780819E

C3

39

Třebíč

40

Vyšebrodský klášter

hrad Hazmburk
www.hrad-hazmburk.cz
GPS: 50.433783N, 14.013577E

C5

Vyšebrodský klášter byl založen roku 1259
Vokem I. z Rožmberka, který do něj pozval
řád cisterciáků. Ve Vyšším Brodě tak máte
jedinečnou příležitost prohlédnout si jediný
fungující mužský cisterciácký klášter v Česku.
Karel IV. klášter i jeho poddané osvobodil
od placení daní a věnoval mu unikátní relikvii
– ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž
zemřel Ježíš Kristus. Ve Vyšším Brodě najdete
také rodovou hrobku rodu Rožmberků.

jazykových
mutací
původních
titulů.

www.klastervyssibrod.cz
GPS: 48.6206019N, 14.3054089E

41

Národní muzeum – České muzeum
hudby, Praha
listopad 2016 – březen 2017
www.nm.cz

Když umírá císař

Památník národního
písemnictví, Praha
20. října – 20. listopadu
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
—

Epocha Karla IV.
v písemnostech českých
spisovatelů, vědců a historiků
Pražský hrad
15. května – 28. září
www.hrad.cz
—

Oslavy 700. výročí narození
Karla IV. na Pražském hradě
Národní galerie v Praze,
Valdštejnská jízdárna
15. května – 25. září
www.k700.eu
—

Emauzský klášter, Praha
6. května – 21. listopadu
www.cas.cz
—

Císař Karel IV. 1316–2016
Česko-bavorská zemská výstava

Slovanský klášter Karla IV.
– Zbožnost, umění, vzdělanost

Vybrané akce k národním oslavám
700. výročí narození císaře Karla IV.

Město Hradec Králové se roku 1225 stalo
královským městem a později bylo ustanoveno věnným městem českých královen.
Karel IV., tenkrát ještě markrabě moravský,
přispěl k vybudování nového gotického
chrámu, dnešní katedrály sv. Ducha. O její
dokončení se zasloužila především Karlova
Hradec Králové
poslední manželka Eliška Pomořanská, která
zde v roce 1393 zemřela. Navštivte město,
www.hradeckralove.org
GPS: 50.2085036N, 15.8296642E kde se Karlova epocha završila.

5

Karlovy Vary
www.karlovyvary.cz
GPS: 50.2253950N, 12.8821394E

Mapa
karlovských

Hazmburk

C2

Silueta hradu Hazmburk je vidět ze všech
světových stran na desítky kilometrů daleko.
Jeho dominantu tvoří dvě věže. Černá byla
postavena z tmavého čediče, představovala
důležitý obranný prvek a svého času sloužila
také jako vězení. Bílá věž dostala své jméno
podle světlého pískovce. První majitel hradu
a zakladatel rodu Zbyněk Zajíc Zámořský,
jenž patřil k nejvěrnějším přátelům Karla IV.,
hrad postupně rozšířil na pohodlné a důstojné sídlo.
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www.loket.cz
GSM: 50.1858658N, 12.7529739E

A3

Plzeň, na kterou je nejlepší výhled z věže
gotické katedrály sv. Bartoloměje, byla založena v roce 1295 jako královské město a již
za Karla IV. se stala důležitým obchodním
centrem. V roce 1363 se město stalo výnosem
Karla IV. zbrojnicí a bylo obehnáno mohutnými
zděnými hradbami. Dochované zbraně dnes
můžete vidět v Západočeském muzeu, největší historické zbrojnici Evropy. Sláva a světový
věhlas města Plzně je spjat se získáním práva
várečného. Následujte vůni chmele a ochutnejte pivo jedinečné tradice a chuti, které
zdejší měšťané začali vařit už ve 14. století.
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hrad Karlštejn
www.hradkarlstejn.cz
GPS: 49.9391167N, 14.1882903E

Hrad Loket se tyčí nad meandrem řeky
Ohře a jeho počátky sahají až do 12. století.
Karel IV. zde byl jako dítě vězněn vlastním
otcem Janem Lucemburským. Hrad, který dal
Jan Lucemburský do zástavy, Karel IV. později
odkoupil, rád v něm pobýval a městu pod
hradem udělil několik privilegií.
Hrad i celé údolí, nad kterým se tyčí, působí
až pohádkově. Podlehnete jejich kouzlu?

www.kutnahora.cz
GPS: 49.9483267N, 15.2683581E

Karlštejn

C3

Hrad Karlštejn vybudoval Karel IV. v kopcích
Českého krasu jako důstojné místo pro
úschovu říšských korunovačních klenotů a relikvií (ostatků svatých). Projděte si místnosti,
ve kterých Karel IV. žil a pracoval a ve kterých
přijímal vzácné návštěvy, a ztište se v kaplích,
v nichž se modlil. V téměř původní podobě se
dochovala kaple sv. Kateřiny. Říšské korunovační klenoty, které v době husitských válek
nechal z Karlštejna odvézt Karlův syn Zikmund, byly uloženy v kapli sv. Kříže. Dodnes
vás zde ohromí stěny vykládané drahými
kameny, deskové obrazy a nespočet relikvií.

14

Kutná Hora

B3

Kutná Hora

D3

Město Kutná Hora bylo po celé 14. století hlavním zdrojem prostředků na velkolepé stavby
Lucemburků. Zdejší těžba, zpracování stříbra
a výroba mincí se staly základem královské
moci v Čechách a za Karla IV. zde probíhal
čilý stavební ruch. Navštivte mincovnu
ve Vlašském dvoře, kde se razily mince již
od 10. století, a poznejte chrám sv. Barbory,
zapsaný na seznam světového dědictví
UNESCO.

Žatec

www.infozatec.cz
50.3300294N, 13.5442239E
45

Budyně nad Ohří

www.hradbudyne.cz
50.4047731N, 14.1237147E
47

51

19

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

G4

www.uherske-hradiste.cz
GPS: 49.0679269N, 17.4605703E

53

České Budějovice

21

Prachatice

www.prachatice.eu
49.0128192N, 13.9972742E
22

Strakonice

www.strakonice.eu
49.2612206N, 13.9016389E
23

Helfenburk

www.helfenburk.estranky.cz
49.1359153N, 14.0066617E
24

C5

C5

C4

C4

25

26

D5

Zvíkov

C4

Písek

www.pisek.eu
49.3085211N, 14.1463942E
27

Zlatá Koruna

www.klaster-zlatakoruna.eu
48.8552453N, 14.3709981E
28

Karlův Hrádek

www.obechradek.cz
49.1106997N, 14.4604697E
29

Bečov nad Teplou

www.becov.cz
50.0843261N, 12.8393136E

Ukázky titulních stran brožur a map realizovaných v roce 2016

31

34

C5

C4

B3

www.mesto-oslavany.cz
49.1270633N, 16.3343917E

Žebrák

C3

www.dokrumlova.cz
49.0486800N, 16.3164544E

76

77

Jílové u Prahy

C3

Sázava

D3

D3

Nymburk

D3

Poděbrady

D3

D2

Doksy

D2

Kadaň

B2

Egerberk

B2

Hauenštejn

B2

80

Moravský Krumlov

Brno

F4

Bouzov

F3

Litovel

F3

Uničov

F3

Tepenec (Karlsburg)

G3

Kroměříž

G4

Lukov

G4

Nový Jičín

G4

Štramberk

H4

Hukvaldy

H4

www.hradlukov.cz
49.3031661N, 17.7400544E

www.novy-jicin.cz
49.5943100N, 18.0102889E

www.stramberk.cz
49.5910603N, 18.1174478E
89

www.hornihrad.cz
50.3462294N, 13.0177956E

Chrám sv. Barbory – pozdně gotický
chrám založený roku 1388

100

Tržní kolonáda – kolonáda s pramenem Karla IV. a reliéfem zachycujícím
legendu o objevení města

České muzeum stříbra – muzeum,
jehož součástí je expozice štola
sv. Jiří, jeden z nejzajímavějších technických pozůstatků středověkého
dolování u nás

Zámecká kolonáda – kolonáda, nad
níž se tyčí původně gotický hrádek
Karla IV.

Galerie Středočeského kraje – výstavy historického i současného umění

nových
fotografií
v tiskové
kvalitě.

Bečov nad Teplou

Sedlec

zámek Bečov nad Teplou – barokní
zámek, v němž se nachází unikátní
relikviář sv. Maura pocházející ze
13. století
Loket

Kutnohorská čtvrť, vzdálená asi dva
kilometry od středu města.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele – kostel přestavěný na počátku 18. století geniálním
architektem J. B. Santinim-Aichlem
ve stylu barokní gotiky

hrad Loket – gotický hrad, v němž
byl Karel IV. v útlém dětství vězněn
vlastním otcem Janem Lucemburským; pozoruhodné je hradní sklepení s expozicí útrpného práva
Cheb

DEN 2.
Hrady Křivoklát a Karlštejn
Délka: 40km
Časová náročnost: 8 hod.

Chebský hrad – vybudován ve
12. století za vlády římského císaře
Friedricha Barbarossy, dnes je již
pouhým torzem

hrad Křivoklát – oblíbené místo
Karla IV. s expozicí gotického umění
v královském a rytířském sále, nádherně zdobenou hradní kaplí, knihovnou s 52 tisíci svazky a vězením
s mučírnou plnou děsivých nástrojů

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad –
náměstí s legendárním Špalíčkem,
skupinou jedenácti středověkých
kupeckých domů

www.hukvaldy.eu
49.6237983N, 18.2222803E

hrad Karlštejn – původně vybudován pro soukromé účely Karla IV.,
později rozšířen, aby zde mohly
být uloženy císařské korunovační
klenoty a ostatky svatých; kaple
sv. Kateřiny a sv. Kříže zdobí stěny
vykládané drahými kameny, deskové
obrazy a nespočet relikvií

Bismarckova věž – postavena
na počest německého kancléře
Otty von Bismarcka; stojí na Zelené
hoře přibližně čtyři kilometry cesty
od města a nabízí výhled na úžasné
panorama okolí
Hradní stezka

E5

F5

www.obecjivova.cz
49.7035461N, 17.3630622E

88

F4

F4

www.unicov.cz
49.7707733N, 17.1215278E

87

F4

Veveří

www.litovel.eu
49.7014906N, 17.0748633E

86

F4

Dolní Kounice

www.hrad-bouzov.cz
49.7049386N, 16.8893872E

85

C2

www.doksy.com
50.5647128N, 14.6555250E

Oslavany

D4

Jelení skok – vyhlídka, k níž se
dostanete lanovou dráhou Diana,
vyjíždějící od Grandhotelu Pupp

rozšířených
licencí.

www.kromeriz.eu
49.2978514N, 17.3929283E

Máchovo jezero

www.doksy.com
50.5836786N, 14.6492831E

Předklášteří

E4

80

www.ticbrno.cz
www.spilberk.cz
49.1944522N, 16.5995939E

84

Mělník

www.melnik.cz
50.3525606N, 14.4749631E

A3

79

82

D3

Svojanov

www.veveri.cz
49.2566475N, 16.4611406E

83

www.brandysko.cz
50.1955342N, 14.6767086E

A3

78

Telč

www.dolnikounice.cz
49.0689200N, 16.4713000E

81

Kouřim

Vildštejn

www.klasterec.cz
50.3671686N, 13.1845697E

75

C3

60 Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav

63

Jihlava

Zbiroh

www.mesto-podebrady.cz
50.1427144N, 15.1166281E

62

D4

www.portacoeli.cz
49.3536414N, 16.4008600E

www.mesto-nymburk.cz
50.1861564N, 15.0405733E

61

Želiv

C3

Seeberg

www.mesto-kadan.cz
50.3765606N, 13.2701131E

38

A3

A3

E4

www.zeliv.eu
49.5292200N, 15.2152300E

74

C4

E2

Žďár nad Sázavou

Týřov

www.mestokourim.cz
50.0021892N, 14.9777281E

59

Cheb

www.vildstejn.cz
50.1695328N, 12.3600489E

37

A3

71

72

Sedlčany

E3

Rychnov nad Kněžnou E3

www.svojanov.cz
49.6272111N, 16.4082914E

www.jilove.cz
49.8952650N, 14.4929525E

58

A3

www.seeberg.cz
50.1317889N, 12.2822028E

36

A3

Kynšperk nad Ohří

www.mestocheb.cz
50.0790442N, 12.3710986E

35

C4

Kynžvart

www.kynsperk.cz/infocentrum
50.1190611N, 12.5306258E
33

Třeboň

Teplá

www.zamek-kynzvart.cz/
zricenina.php
50.0153356N, 12.6304961E
32

www.trebon.farnost.cz/historie.php
49.0052097N, 14.7694875E

www.hrad-zvikov.eu
49.4387144N, 14.1923042E

30

www.klastertepla.cz
49.9663508N, 12.8782511E

70

www.zdarskefarnosti.cz
49.5830400N, 15.9376300E

73

Točník

D3

www.rychnovsko.info
50.1665547N, 16.2755164E

B3

www.mesto-sedlcany.cz
49.6581622N, 14.4247197E

57
20

www.c-budejovice.cz
48.9743128N, 14.4731247E

Náchod

Rakovník

www.klaster-sazava.cz
49.8773044N, 14.8977722E

Další karlovská místa

68

www.mestonachod.cz/turistika
50.4163258N, 16.1638600E

www.telc.eu
49.1853756N, 15.4513825E

www.tocnik.com
49.8906097N, 13.8872011E

55

Délka: 4km
Časová náročnost: 8 hod.

Pardubice

www.jihlava.cz
49.3960728N, 15.5911864E

www.zbiroh.com
49.8583467N, 13.7623525E

54

67

www.pardubice.eu
50.0385383N, 15.7802056E

C2

www.hrad-zebrak.cz
49.8869311N, 13.8816058E

Uherské Hradiště se na přelomu 8. a 9. století
stalo díky své strategické poloze na ostrově
uprostřed řeky Moravy jedním z center Velkomoravské říše. Město Uherské Hradiště bylo
založeno ve 13. století a mělo chránit nedaleký
velehradský klášter. Lucemburští panovníci
proto městu dopřáli daňové úlevy, a dokonce
sami přispěli na stavbu kamenného opevnění.

DEN 1.
Kutná Hora

Karlovy Vary

Kolín

C3

www.karlovaves.cz
49.9734836N, 13.7900661E

52

66

nových
fotografií
pro web.

www.infocentrum-rakovnik.cz
50.1041914N, 13.7287050E
50

Výlet 2
Po stopách Karla IV.
středními Čechami

Délka: 77km
Časová náročnost: 8 hod.

Litoměřice

www.litomerice.cz
50.5335375N, 14.1314419E
49

C2

Výlet 1
Po stopách Karla IV.
západními Čechami

Slaný

www.infoslany.cz
50.2314472N, 14.0869356E
48

C2

Výlety

D2

www.bartolomej-kolin.cz
50.0266889N, 15.2018539E

69

B2

150

Louny

www.louny.eu
50.3577731N, 13.7963083E
46

B3

D2

Jičín

Prohlídková trasa dlouhá 1200 km
vede z Německa do Česka; na českém území na ní najdete třináct
hradů a zámků a jeden klášter

Výlet 3
Po stopách Karla IV. jižní Moravou
DEN 1.
Brno
Délka trasy: 2 km, časová náročnost: 6 hod.
Moravské náměstí – kostel sv. Tomáše, jehož stavbu spolu�inancoval
Karel IV., jsou zde pochováni Karlův
bratr Jan Jindřich a synovec Jošt
Lucemburský

dominuje pravoslavný chrám
sv. Václava
klášter na Starém Brně – klášter,
kterému Karel IV. věnoval deskový
obraz Madony Svatotomské s relikvií
– závojem Panny Marie potřísněným
Kristovou krví

Špilberk – hrad, v němž určitou
dobu žila první manželka Karla IV.
Blanka z Valois; přilehlému parku
DEN 2.
Znojmo
Délka: 2,2 km, časová náročnost: 6hod.
Masarykovo náměstí – před domem
č. 4 se nachází pamětní deska,
která připomíná pád Karlova syna
a římského císaře Zikmunda z koně
a jeho následnou smrt na znojemském hradě

Znojemský hrad a rotunda svaté
Kateřiny – v areálu hradu se nachází
rotunda postavená ve druhé polovině 11. století; zachovaly se zde
románské nástěnné malby, které
inspirovaly Karla IV. při výzdobě
kaple sv. Kříže

Znojemské podzemí – čtyřúrovňový
systém chodeb a sklepů dlouhý
27km se rozprostírá pod celým
historickým jádrem města; na výběr
jsou dvě prohlídkové trasy: klasická
a adrenalinová

Radniční a Vlkova věž – věže, jež
nabízejí jedinečný výhled do okolí

Doporučené výlety
1

Výlet 1 – Po stopách Karla IV. západními Čechami
KARLOVY VARY – BEČOV NAD TEPLOU – LOKET – CHEB

2

Výlet 2 – Po stopách Karla IV. středními Čechami
KUTNÁ HORA – SEDLEC – KŘIVOKLÁT – KARLŠTEJN

3

Výlet 3 – Po stopách Karla IV. jižní Moravou
BRNO – ZNOJMO

S

Ohře

33

5

6
29

2
15

1

Labe

14
13

Sázava

Bečva

3

3

Více najdete na karel700let.cz

J

80

Nové
Mlýny

Lipno

Zažijte chvíle Karla IV. i vy.

Loket

Loket

www.plzen.eu
GPS: 49.7449347N, 13.3789547E

A3

Město Karlovy Vary bylo založeno Karlem IV.
přibližně kolem roku 1350 jako lázně s názvem
Horké Lázně u Lokte. Později byly přejmenovány na Karlovy Vary a světový věhlas získaly
především díky léčivé minerální vodě, která
zde vyvěrá z několika pramenů.
Vystoupejte na jednu ze čtyř vyhlídkových
věží kolem města, navštivte letohrádek
Karla IV., ochutnejte jedinečný bylinný likér
nebo pivo Karel IV. a nechte se hýčkat tam,
kde čerpali sílu i světoví velikáni.

6

Plzeň

Plzeň

Radyně

www.staryplzenec.cz/obcan/
historie-mesta/hrad-radyne/
49.6810306N, 13.4651931E

B3

Turnov

Vltava

míst

Karlovy Vary

12

Kladruby

www.klaster-kladruby.cz
49.7118417N, 12.9952306E

B3

65

www.jicin.org
50.4371028N, 15.3542133E

Dyje

E3

Stříbro

64

www.turnov.cz
50.5872847N, 15.1568011E

Beroun

Hradec Králové

B2

www.stribro.cz/
49.7529375N, 13.0040917E

56

4

B2

Perštejn

www.obec-perstejn.cz/hrad-perstejn
50.3862428N, 13.1075378E

obsahů
původních
titulů.
E4

11 dalších

Cisterciácký klášter
Vyšší Brod

Hasištejn

www.hasistejn.cz
50.4450103N, 13.2572578E

6 nových

Počátky města Třebíč jsou spojeny se
založením benediktinského kláštera v roce
1101. O dvě stě let později se o Třebíči můžeme v historických pramenech dočíst už
jako o městě. Karel IV., ještě jako markrabě
moravský, nechal město v roce 1335 obehnat
hradbami a v Třebíči se usadili první židé.
Vznikla zde tak ojedinělá a svou atmosférou
neopakovatelná židovská čtvrť, která je spolu
s bazilikou sv. Prokopa zapsána na Seznam
světového dědictví UNESCO.

17

E3

Litomyšl byla již v 10. století významnou
osadou na obchodní stezce a ve 12. století v ní
doslova vyrostl premonstrátský klášter, do kterého Karel IV. v roce 1344 umístil biskupství.
Biskupství však nepřežilo husitské náboženské
nepokoje v první polovině 15. století a následně zanikl i klášter. Na jeho místě stojí od 16.
století skvostný renesanční zámek zapsaný
na seznamu světového dědictví UNESCO.

Křivoklát

42

16

D2

Zřícenina hradu Trosky nezaměnitelně vévodí
Českému ráji. Stavba hradu začala na sklonku
vlády Karla IV. Jeho strategická poloha byla
dána umístěním mezi dvě čedičové homole,
které po bocích střežily hrad samy o sobě,
a věže tuto přirozenou ochranu ještě posílily.
Ani takto zdánlivě nedobytná pevnost
bohužel neodolala několika obléhání a od
17. století hrad chátral. Pojďte se podívat, jak
se velkolepý hrad dokáže romanticky přeměnit v okouzlující zříceninu s neopakovatelnou
atmosférou.

9

15

Křivoklát, který Karel IV. prohlásil za trvalý
korunní majetek, je jedním z nejstarších
a nejvýznamnějších českých hradů.
Karel IV. byl na hradě jako malý chlapec vězněn vlastním otcem Janem Lucemburským.
O několik let později se na Křivoklát vrátil se
svou první ženou Blankou z Valois a na hradě
se jim narodila první dcera Markéta.
Počátky starobylého královského hradu sahají
až do 12. století a jeho výjimečná atmosféra
uprostřed hlubokých lesů si vás podmaní.

18

E5

Město Znojmo bylo už v 9. století jedním
z center Velké Moravy a jeho význam potvrzuje i dodnes zachovalá rotunda sv. Kateřiny
z 11. století. Karel IV., tehdy ještě jako markrabě moravský, ve Znojmě vdával svou sestru
Annu za rakouského vévodu Otu Habsburského. Město ještě několikrát navštívil a zdejším
Znojmo
vinařům potvrdil, že kromě Prahy mohou své
víno prodávat po celém království. Vydejte se
www.objevteznojmo.eu
GPS: 48.8554489N, 16.0486275E na neopakovatelnou degustaci plnou historie,
tradice a zábavy.

D2

8 nových

C5

Město Český Krumlov je neodmyslitelně
spjato se slavným rodem Rožmberků, kterým
patřilo více než 300 let. Rožmberkové sdíleli
s Karlem IV. stejnou zálibu – sbírání ostatků
svatých. Mocný římský císař jim také několik
relikvií daroval. Kostel svatého Víta s pětibokým presbytářem ze 14. století, krásná renesanční věž krumlovského zámku a středověké
centrum města, které je zapsáno na seznamu
světového dědictví UNESCO, podtrhují jedinečnou atmosféru města. Nechte se unést
krásou středověkého města obklopeného
téměř dokonalým meandrem řeky Vltavy.

3

Rovensko pod Troskami
www.hrad-trosky.eu
GPS: 50.5165989N, 15.2304733E

publikací
v 13
jazykových
mutacích.
C3

Nové Město pražské je čtvrť Prahy, která byla
založena Karlem IV. v roce 1348. Oblíbený
český panovník chtěl z Prahy vytvořit hospodářské a politické centrum Evropy a díky
svému pojetí rozvoje města tak původní Prahu dvakrát zvětšil. Nové Město vzniklo podle
přesných plánů za pouhých osmnáct měsíců
a pyšnilo se například největším náměstím
ve středověké Evropě, dnešním Karlovým
náměstím, tehdy zvaným Dobytčí trh. V roce
1348 dal Karel IV. Praze další unikát Karlovu
univerzitu, jednu z nejstarších evropských
univerzit, která má dodnes světové renomé.

2

hrad Trosky

Bezděz

Hrad Bezděz střežil obchodní stezku z Prahy
do Žitavy. Karel IV. jej získal do svého vlastnictví v roce 1348 a založil pod ním Velký rybník,
dnes známý jako Máchovo jezero. Obec
Doksy, které hrad náleží, obdržela od římského císaře vybraná městská privilegia.
Zajímavostí je, že ze zdejšího kamenolomu
se dovážel kámen na stavbu svatovítské katedrály na Pražském hradě. Užijte si nekončící
romantiku, jež prý probouzí múzy. Básník
a spisovatel Karel Hynek Mácha našel ve zdejší krajině skutečného spojence. Najdete ho
zde i vy?

8

Čekají vás romantické zříceniny se svou nezaměnitelnou atmosférou,
muzea, jež vám poodhalí slavnou historii, a umělecké předměty s nevyčíslitelnou hodnotou. Seznamte se blíže s Prahou, která se díky Karlovi IV. stala
politickým centrem a sídlem vzdělanosti: jeho zásluhou zde vznikla první
univerzita ve střední Evropě. Karlův most a chrám sv. Víta jsou nejznámějšími odkazy na velkolepé činy oblíbeného českého panovníka.

Civitas Carolina aneb
stavitelství doby Karla IV.

Zlatý
středník,
Kalendář,
ad.

Po stopách Karla IV.

Jihlava

Nejlepší
propagační
materiál
Holiday
World 2016.

ka

Získali jsme ocenění
v prestižních
soutěžích:

ISBN 978-80-7513-111-9, 1. vydání.
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Další výlety na karel700let.cz

Morava
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Prague

Best of

the Czech Republic

Prague – the c
of a magical l
No Czech city has been
written and talked about
as much as Prague,
the country’s capital.

To stand on one of the most beautiful stone
bridges in the world, Charles Bridge, and to
look beyond the contours of its silent statues
across the Old Town full of winding streets an
charming squares up to where Prague Castle,
with St. Vitus Cathedral, shines on a hill is to
have an experience of which even those who l
here their whole lives never tire.

The city of a hundred towers is a mysterious
labyrinth in which history interweaves with
the present, a magical place where the most
influential men in Europe have come together
rulers, generals, alchemists, Jewish scholars…
It was here that Rabbi Loew once brought the
clay Golem to life; Arcimboldo created his ric
portraits from fruit and vegetables; alchemist
laboratories at the court of Rudolph II sought
the Philosopher’s Stone; Franz Kafka wrote h
dark and oppressive works; the compositions
not only Smetana and Dvořák but Mozart and
Liszt met with rapturous ovations; the church

www.prague.eu
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Mariánské Lázně
PLZEŇ

České hory
místo pro vaše
nové příběhy

Ukázky titulních stran brožur, map a kalendáře realizovaných v roce 2016

0
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1. A limousine will drive you to the airport or back home free of charge
2. We will arrange your check-in, including luggage
3. A private, luxurious lounge with all-inclusive refreshments will be

h

Munich
GERMANY

reserved for you

4. A limousine will take you all the way to the aircraft
5. Once you try our services, you will not want to fly any other way

Published by Česká centrála cestovního ruchu
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Written by: CzechTourism, Translation: Ian Wilo
Photo on the cover page: Vranov nad Dyjí, phot
Photographs: Ladislav Renner, Libor Sváček, Ja
Design: Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz
www.czechtourism.com The official tourist pre
ISBN: 978-80-7513-072-3
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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 2016 jsme propagovali Českou
republiku v rámci top sportovních
a kulturních akcí, převzali jsme realizaci
projektu ČSKS, iniciovali jsme i významná
memoranda o spolupráci s profesními
asociacemi. Doslova jsme „rozjeli“ projekt
Česko jede, realizovali jsme kampaň
zaměřenou na české hory a lázeňství i další
ročníky projektů Tourfilm, Eden či Czech
Specials.“
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

26

CzechTourism
Výroční zpráva 2016

Oddělení
Produkt managementu

Otevírání lázeňské sezóny
v Mariánských lázních

Oddělení produktového managementu se v roce 2016 zaměřilo
na tři své hlavní produktové linie a jejich další vnitřní členění.
Již tradiční české lázeňství a odvětví medical turismu doplnil
aktivní turismus, který se v roce 2016 zaměřil na outdoorové
aktivity, golf či cyklo a ve svém rámci realizovalo oddělení
i zimní marketingovou kampaň pro české hory ve spojení
s lázeňstvím a wellness. Kulturní turismus ve svých aktivitách
zahrnoval nejen filmový turismus a gastronomii, ale i tradice,
Česko určené mladým cestovatelům a realizaci projektu
EDEN. Oddělení uzavřelo stěžejní memoranda o spolupráci,
iniciovalo vznik několika mezioborových pracovních skupin
a ve spolupráci s Institutem turismu realizovalo vstupní
výzkumy pro produkt luxusního turismu.
Lázeňství a medical tourism:

Představení
produktu českých
lázní na workshopu
„Land of Stories“
v Tel Avivu, účast
16 lázeňských
subjektů
a 50 buyers.

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

Realizace
prezentační
akce lázní
v rámci Dnů
lázeňství
v obchodním
centru Smíchov.

Realizace press
a fam tripů
pro hlavní trhy
(Německo,
USA, VB, Čína)
ve spolupráci
s oddělením press
a fam trip.

Prezentace
České republiky
v průvodci Medical
Tourism Guide
2016–2017 pro
země Blízkého
východu.

CZECH REPUBLIC
A SAFE PLACE WHERE YOU WILL RECEIVE THE BEST CARE

Medical
Tourism

Why go to the Czech Republic
for Medical Tourism?
Healthcare Facilities

With High Standards The
Czech Republic has very strict
accreditation requirements for
healthcare facilities, whether
state-operated or private.
Clinics and hospitals undergo
regular inspections, and patients
themselves have the opportunity
to assess the quality of their care
in national surveys.
Certified Hospitals and Clinics
Healthcare facilities in the
Czech Republic are prepared
to admit foreign clients and
provide top-notch care, from
initial consultation, through the
procedure itself, to the discharge
report and subsequent checks.
Foreign clients can organize
their trip themselves directly
with a selected clinic, or can
turn to a specialized agency. In
both cases, Czech physicians
along with other staff will do
their utmost to accommodate
all requirements. If desired,
specialized agencies can
arrange “turnkey” trips according
to the client’s wishes to the
degree that he or she does not
have to worry about a thing,
and can be accompanied by
an individual of their choice and
a translator.

What can the Czech Republic offer foreign clients?
— Competitive prices
— A high standard of care
— Suitable treatment/surgery dates
— The availability of the latest technologies and medical procedures
— Strict hygienic standards
— The highest patient safety standards during hospitalization

Highly Trained Staff

Top-notch doctors, modern
equipment, the latest methods,
multilingual staff at all levels –
these are the foundations for
a successful trip for a medical
procedure, ones that the Czech
Republic can guarantee.
The healthcare provided is
naturally comprehensive, but
nevertheless there are fields
that are especially sought out
by foreign visitors. These include
assisted reproduction and
related top-notch neonatal
care within the scope of preop
preparations and paediatrics.
Healthcare facilities specializing
in helping couples conceive
have excellent results, where the
opportunity to relax in related
spa resorts also plays a role.

Quality Care at All Levels
Spas are also useful in other
fields as part of the patient’s

Royal Treatment in Czech
Spas

A tradition spanning several
hundred years, almost 40
spa locations, hundreds of
therapeutic springs, and rich
peloid deposits –the Czech
Republic belongs among global
spa “superpowers”. Nowhere
else in the world will you find
such a concentration of curative
springs as in western Bohemia’s
spa triangle, formed by three
famous spa towns: Karlovy Vary
(Carlsbad), Mariánské Lázně
(Marienbad), and Františkovy
Lázně (Franzensbad). Aside
from therapy, spa facilities
also offer various regenerative
and relaxation programmes.
Available are for example
custom-tailored managerial,
anti-stress, weight loss, detox,
and wellness & beauty
programmes.

More information is available on the following websites:
www.czechtourism.com/medicaltourism
and
www.czechtourism.com/health-spa .
Download our brochure Medical Tourism i
n the Czech Republic:

84

85

www.czechtourism.com/medicaltourism

Ukázka inzerce Medical Tourism Guide 2016–2017 na propagaci lázeňství a medicínského turismu

CzT_inzerce_Medical_176x250_(1062).indd 1

pre-op preparations and postop recuperation: in cardiology,
orthopaedics, and neurology.
Plastic surgery, dentistry, and eye
surgery offer help in addressing
aesthetic and of course
health problems. Check-up
programmes facilitate the early
detection of the symptoms of
more serious disease, increasing
the success rate of treatment.
For example, in the area of
oncology, early diagnosis
within the scope of preventive
screening programmes is
very important, as it increases
the chance treatment will be
successful. In all these fields, you
can put yourself in the hands of
top Czech doctors with absolute
trust.

9/1/2016 4:01:47 PM
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Produkt kulturní turismus:

Produkt aktivní turismus:

Výběr lokalit,
památek, eventů
a projektů
pro hlavní
komunikační
téma roku 2017
a 2018.
Konzultace
obsahů
B2C a B2B
komunikace
s regiony
a odbornými
institucemi.

Projekt Česko
jede – obnova
obsahu webu
a nový design
webu.
Realizace press a fam
tripu aktivní dovolená
s důrazem na golf.
Kampaň k produktu
golf pro Velkou
Británii. Veletrh
International golf and
Travel Market.
Strategická
partnerství –For
Bikes, Nadace
Partnerství,
Klára Spilková,
Asociace horských
středisek, Česká
mountainbiková
asociace.
Realizace
kampaně
české hory
a wellness
Pořízení
fotoobsahu
v segmentu
horská kola

Realizace
projektu EDEN
ročník 2016
– propagace
vítězných
destinací z let
minulých.

Natočení
golfových
spotů

Inzerce k produktu golf

Realizace kampaně české hory – inzerce

Správa udržitelnosti
obsahu projektů
Integrovaných Operačních
programů: Česko chutná
skvěle (IOP 11); Tradiční
Česko všemi smysly (IOP
12); Země filmu (IOP 14);
Česko jako cool destinace
pro mladé cestovatele
(IOP 13).
Česko chutná
skvěle– kampaně
na sociálních sítích,
zapojení projektu
do ZOMATO, press
a fam tripy, akce
bloggerů.

Konzultace obsahů
a koordinace činnosti
v rámci pracovních
skupin: pracovní skupina
k propagaci památek
UNESCO; pracovní
skupina k propagaci muzeí
a galerií; pracovní skupina
k propagaci spirituálního
a náboženského
cestovního ruchu.

Pořízení fotoobsahu v segmentu horská kola
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Eventy
Za podpory oddělení eventů agentura CzechTourism v roce
2016 partnersky spolupracovala na více než stovce regionálních
kulturních akcích, festivalech či sportovních eventech a uzavřela
strategická partnerství s významnými partnery.

Světový pohár v biatlonu

Oddělení zajistilo kompletní realizaci seminářů
„Poznejte regiony 2016“ a v neposlední řadě
zabezpečilo realizaci Mezinárodního festivalu filmů
s tematikou cestování – Tourfilm.
Oddělení eventů zajistilo i mimořádnou propagaci
České republiky v rámci top sportovních a kulturních
akcí. Mezi nejvýznamnější patří např. konání
Světového poháru v biatlonu 2016, Grand Prix
České republiky 2016, Světového poháru  ve vodním
slalomu 2016, Zlaté tretry Ostrava, Davis Cupu 2016,
Fed Cupu 2016, Pražského jara 2016, Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary 2016, Rock for
People 2016, 126. Velké pardubické s Českou
pojišťovnou či festivalu Colours of Ostrava.

Oddělení zajistilo v roce 2016 kompletní realizaci
festivalul Tourfilm. Ten je nejstarším mezinárodním
filmovým festivalem s tematikou cestování na
světě. Koná se od roku 1967 a je jedním ze 17 členů
Mezinárodního výboru turistických filmových
festivalů (Comité International des Festivals du Film
Touristique, CIFFT), který sdružuje a pomáhá rozvíjet
nejprestižnější mezinárodní festivaly zaměřené na
audiovizuální díla v odvětví cestovního ruchu.
V roce 2016 se do festivalu přihlásilo celkem
322 soutěžních snímků, festival byl propojen
s několika odbornými platformami agentury
CzechTourism, například Fórem cestovního ruchu,
vzdělávacími projekcemi pro školy či workshopy.

Efektivita vybraných eventů 2016 – výzkum
zpracovaný společností NMS Market Research:
Finanční přínos
pro cestovní ruch:

348,4 mil. Kč

(pouze domácí cestovní ruch)

Byl event hlavním důvodem
návštěvy daného regionu?

Téměř všichni
čeští a většina
zahraničních
návštěvníků závodu
přijela do Prahy
cíleně právě
Naprostá
kvůli RunCzech
většina
½ maratonu.
zahraničních
hostů přijela na
Barum Czech
Rally Zlín cíleně.

70 % turistů přijelo
do Karlových Varů
cíleně kvůli festivalu,
pro dalších 15 % to
byl jeden z hlavních
důvodů. Necelá
polovina místních
přišla také cíleně kvůli
návštěvě MFF KV.

71,1 mil. Kč

61,7 mil. Kč
Barum Czech Rally Zlín

Colours of Ostrava

Pražské jaro
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A

B

C

F

G

D
E
H

I

A	Beseda Trabantem napříč
Tichomořím
B	Projekce snímků
C	Beseda s musherkou
D	Předávání regionálních
cen TourRegionFilm
E	Partnerská země Finsko
– předání cen
F	Předání mezinárodních
cen Tourfilm

G	Workshop sociální sítě
H	Předávání hlavní festivalové ceny
Grand Prix
I	Doprovodný program
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Český systém
kvality služeb
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který
systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb
v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.

Školení Trenérů kvality

Hlavní principy
systému:

Zaměření na
očekávání
a spokojenost
zákazníka.

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím
licence německého systému Service Qualität
Deutschland (SQD), který již více než deset let přispívá
k rozvoji kvality služeb v Německu. Uvedený systém
byl ve spolupráci s odborníky na oblast kvality služeb
a cestovního ruchu analyzován a následně přizpůsoben
pro aplikaci v českém prostředí. Výsledný systém
má ambice stát se v České republice respektovaným
nástrojem, který přispěje ke zvýšení kvality
poskytovaných služeb, jejichž úroveň je dlouhodobě
v České republice vnímaná jako nedostatečná.
O správně zvolené cestě svědčí i skutečnost, že
obdobné systémy a programy existují již řadu let ve
Španělsku, Švýcarsku, Francii, Velké Británii a dalších
evropských zemích a i zde přispívají k lepšímu
vnímání kvality poskytovaných služeb ze strany
zákazníků a celkové atraktivitě turistických destinací.

Podpora
technických
předpokladů
kvality služeb
cestovního
ruchu.
Rozvoj
měkkých
předpokladů
kvality
a dalších
dovedností.
Respekt vůči
specifickým
potřebám
zapojených
organizací.
Zaměření na
efektivní komunikaci
mezi vedením,
zaměstnanci,
zákazníky organizace
a ostatními
stranami, jako
např. dodavateli.
Rozvoj
firemní
kultury
v organizaci.

Přípravy na
založení Rady
pro kvalitu
a certifikaci
ČSKS.

Proškoleno
113 Trenérů
kvality
I. stupně.

Zahájena
činnost
Hodnotitelského
centra.

Zahájena
příprava
kreativní
strategie
a marketingové
kampaně.

Zavedeny
nové
aktualizační
kurzy pro již
certifikované
organizace.
Prezentace
projektu na
odborných
konferencích.

Začleněny tři
nové technické
standardy kvality:
Oficiální jednotná
klasifikace ubytování
v soukromí, Klubový
rating golfových
hřišť a Hodnocení
horských areálů.
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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.
Podpora Prahy coby
hlavního města
V rámci programu
kongresového
kampaně kandidatur
turismu v roce 2017
V
rámci
evropské
bylo aktivně podpořeno
v rámci kongresu
strategické aliance
40 kandidatur na
mezinárodní
National
mezinárodní kongresy,
kongresové
Convention
Bureaux
a to ve spolupráci
Účast na 56. ročníku kongresu
asociace ICCA.
of Europe se oddělení
s Professional Congress
International
podílelo na projektu
Organiser agenturami,
Congress and Convention
„MICE China Research“
regiony a kongresovými
Association (ICCA), kde byla
s cílem nastavení společné
ambasadory.
Česká republika a Praha
oficiálně představena
Oddělení v roce 2016 získalo optimální strategie pro
prezentaci MICE potenciálu
jako hostitelská destinace
dvě mezinárodní ocenění
České republiky v Číně.
56. kongresu ICCA. Česká
„Best Tourism Marketing
republika se v posledních
Agency“ od magazínu
statistikách ICCA posunula
Corporate Vision (v rámci
na 25. místo celosvětového
udílení 2016 Eastern European
žebříčku destinací
Business Elite Awards)
kongresového turismu.
a cenu magazínu Acquisition
International „Best Convention
Celoroční online
Marketing Organisation –
kampaň na portále
Eastern Europe“ (v rámci
C-VENT zaměřená
udílení cen Business
na podporu prodeje
Excellence Awards.).
destinace jako ideální
Česká republika
M.I.C.E. destinace
byla prezentována
s hodnotou získaných
na čtyřech meziná
poptávek během
rodních veletrzích
roku na úrovni takřka
a dvou B2B
13 milionů USD.
Meetings&Incentive
fórech zaměřených
na kongresový
a incentivní turismus.
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Dear Readers
One thing that conference
and incentive events have in
common is that they present
a challenge. Organisers
must have a high degree
of professional knowledge
and plenty of energy,
and hundreds of difficult
decisions have to be taken
by clients, subcontractors
and organisers, be it an
international conference,
a meeting held by a regional
scientific association or
a company teambuilding
event. Whichever of the above
categories you specialise in,
you will always appreciate

working with reliable partners
who can react in a flexible
way to your requirements and
save you time. In the Czech
Republic, the quickest way to
find such partners is to use
an up-to-date edition of the
Czech Convention Catalogue
which, you currently have
in you hands. It is our firm
belief that it will help you
find inspiring and long-term
business partners.
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success!
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Explanatory catalog entry
address

officially certified accommodation

Dependence

191+25
hall connection possibilities

contacts

Bed capacity of the congress hotels

Hotel na Vrchu★ ★ ★ ★ ★

191
Masarykova 17
110 00, Praha 1

Tel.: +420 222 111 000
Fax: +420 222 111 001

{

Variation

{

E-mail: info@hotel-na-vrchu.cz
www.hotel-na-vrchu.cz

A+B | B+C | C+D+E
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600
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Turistická
informační centra
Návštěvnost informačních center agentury
CzechTourism v roce 2016 překonala poprvé v historii
hranici čtvrt milionů návštěvníků. Růst počtu
příchozích turistů zaznamenalo jak infocentrum
na Staroměstském náměstí v Praze, tak i infocentrum
s knihovnou pro studenty a profesionály v cestovním
ruchu v budově centrály agentury na Vinohradské
ulici. Stejně jako v předchozích letech bylo hlavním
cílem infocenter představit regiony České republiky
domácím i zahraničním návštěvníkům.

Certifikace
turistických
informačních
center – přes
400 subjektů.
Mystery
shopping –
spokojenost
se službami
91 %.
Monitoring
návštěvnosti
informačních
center napříč
Praxe studentů Českou
středních,
republikou.
vyšších
odborných
a vysokých škol
cestovního
ruchu.

Jednotné
značení
významných
turistických
a kulturních
cílů.

V informačním
centru na
Vinohradské ulici
bylo odbaveno
více než 3 500
emailových dotazů
ze zahraničí.

Služby
odborné
knihovny
cestovního
ruchu.

Více než
čtvrt milionu
návštěvníků
v informačním
centru na
Staroměstském
náměstí.

Aktivní
prezentace
krajů České
republiky,
odborné
semináře.
Školení,
prezentace
zkušeností
a edukační
činnosti.

Interiér a exteriér informačního centra
na Staroměstském náměstí
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EDEN – European Destinations
of Excellence
Eden je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora
udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie. Hlavní
náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu,
která probíhá v participujících státech každoročně již od roku 2007.
Soutěž cílí především na méně známé evropské regiony.
Agentura CzechTourism je garantem projektu již
od začátku participace České republiky od roku 2009.
V roce 2016 pokračovala propagace vítězných destinací
z minulých let. Pro tzv. excelentní destinace minulých
pěti ročníků připravila agentura CzechTourism v roce
2016 sérii promo aktivit (brožura, printová kampaň,
online soutěž, online kampaň).

Pro rok 2017 se chystá další ročník soutěže o novou
excelentní destinaci, tentokrát na téma kulturní
turismus. Agentura CzechTourism v rámci projektu
Eden spolu s ostatními evropskými destinacemi
podporuje udržitelný rozvoj v méně známých
destinacích, kterým pomáhá ve zviditelnění na
domácím i zahraničních trzích.

Propagace vítězných destinací z let 2009–2015:

Webová
prezentace
a setkání
s novináři.

Jeseníky 2015, vítěz kategorie Cestovní ruch
a lokální gastronomie
Lipno 2012/13, vítěz kategorie Cestování bez bariér
Slovácko 2010/11, vítěz kategorie Obnova
hmotného dědictví
České Švýcarsko 2008/09, vítěz kategorie Cestovní
ruch a chráněná území
Bystřicko 2009/10, vítěz kategorie Voda
– turistický cíl

Promo na
veletrzích
cestovního
ruchu.

Čtyřjazyčná
brožura pro
turisty.
Rozsáhlá
promo
kampaň
pro vítězné
destinacze.
Kategorie
EDEN
jako nová
kategorie
v soutěži
DestinaCZe.

Lipno
korunami stromů s 40metrovou
unikátní vyhlídkovou věží.
Jen kousek odtud se nachází
dětský park Království lesa.
Tam na návštěvníky čekají
nezapomenutelné zážitky, jako
jsou originální prolézačky,
lanovky, rozsáhlé provazové
Krásná příroda, rozmanité
sestavy nebo lesní maxi
služby a bezbariérový přístup
trampolíny. V zimě destinaci
k mnoha atrakcím. To jsou hlavní ocení lyžaři. Ti mohou za
přednosti oblíbené turistické
mrazivého počasí vyměnit lyže za
oblasti jihu Čech. I díky nim se
brusle a užít si jedinečné přírodní
sem rády vrací hlavně rodiny
kluziště. Díky projektu Lipno
s dětmi.
bez bariér si mohou zasportovat
i handicapovaní.
Aktivně trávit svůj volný čas
www.lipno.info
sem přijíždí turisté v kterémkoli
ročním období. Lipensko je
rájem pro cyklisty. Vyznavači
in-line bruslení jistě ocení stezku,
jejíž pestrý a nenáročný profil
kopíruje břeh jezera Lipna.
Mezi jeden z největších zážitků
oblasti patří návštěva Stezky

Jízda králů na Slovácku

O projektu EDEN
EDEN (European Destinations of Excellence) – každoročně
vyhlašovaný speciální projekt Evropské komise s cílem zviditelnit
méně známé evropské regiony a upozornit na jejich kouzlo
a unikátní rysy. To vše v duchu filozofie udržitelného cestovního
ruchu, s důrazem na rozmanitost, autentičnost a originalitu. Česká
republika se projektu účastní od roku 2009 a jeho garantem je
agentura CzechTourism.

0

České
Švýcarsko

50

EDEN

Excelentní destinace
v Česku

100 km

Praha
Jeseníky

Bystřicko
Brno
Slovácko
Lipno

EDEN
Excelentní destinace v Česku

Stezka korunami stromů u Lipna

Vydala Česká centrála cestovního ruchu
– CzechTourism, 1. vydání, Praha 2017 ©
CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2
Text: CzechTourism
Fotografie na titulní straně: Lipno, Libor Sváček
Fotografie: archiv CzechTourism,
Libor Sváček, Václav Sojka, Lukáš Žentel,
Petr Pavlíček
Sazba a grafická úprava:
Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz
www.eden-czechtourism.cz
www.czechtourism.cz

Vítězné regiony 2009–2015
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Ochutnejte
Jeseníky

Láska k Jeseníkům
také prochází žaludkem

Barvité a silné chutě, variace jídel a nápojů, poctivá kuchyně,
horské vůně prosycené pramenitou vodou, křišťálový vzduch a oheň,
který je základem teplého pokrmu na talíři. To je excelentní evropská
destinace s jedinečnou lokální gastronomií – Jeseníky, vítěz ročníku
2015 v rámci soutěže EDEN, projektu Evropské unie.

Jeseníky

Jeseníky lákají návštěvníky
unikátní kombinací tradiční
místní gastronomie a přírodního
a kulturního dědictví. Navíc
nabízí nejčistší vzduch ve střední
Evropě.

hernými trasami pro pěší turisty
i cyklisty. Zdejší kraj mohou
nadšeně poznávat i osoby s pohybovým omezením, které tu najdou
speciální naučné vozíčkářské
stezky či bezbariérové expozice
v muzeích. V zimě jsou Jeseníky
atraktivní hlavně pro lyžaře
a běžkaře. V jedinečné jesenické
krajině plné mystiky si můžete
odpočinout a dobít energii v oblíbených Priessnitzových léčebných
lázních nebo v Karlově Studánce.
www.navstivtejeseniky.cz

A protože na čerstvém vzduchu
snadno vyhládne, můžete se o to
víc těšit na pokrmy vycházející ze
slezské kuchyně. Jídla i nápoje
se tu připravují dle původních
receptů a kulinářské variace obsahují místní ingredience. Výpravu
za gastronomickými zážitky si
můžete zpříjemnit širokou škálou
aktivit. Oblast je protkána nád-

odruhy se pak v létě nad
nou zajištěné cesty
erraty) Velká věž a Jezerní
ré nabízí atraktivní
ový zážitek. V poslední
o Bystřicko zájem
V zimě tu vzniká největší
odní ledová stěna, na
sjíždí trénovat a soutěžit
profesionálové.
o.bystricenp.cz

Lipno

Užijte si pohled
na Lipno z výšky

Lipensko je pro svou nádhernou přírodu, široké spektrum vyžití i kvalitu služeb
jedinečným místem pro strávení dovolené v kterémkoli ročním období a za každého
počasí. Mezi jeden z největších celoročních zážitků patří návštěva Stezky korunami
stromů. Stezka je zakončena 40 metrovou vyhlídkovou věží, která je unikátní svým
vzhledem, a to nejen díky vzdušné architektonické formě, ale také bezbariérovému
přístupu.
Lipno je vítěz soutěže EDEN, projektu Evropské unie, tématu Cestování bez bariér.

www.lipno.info
www.eden-czechtourism.cz

Slovácko

Bohatá folklórní tradice,
malebná krajina protkaná vinicemi a historickými památkami
okouzlí každého. Vydejte se na
cestu za zábavou i poznáním
a zažijte Slovácko!

nebo výletní lodi a pozorovat
úchvatnou přírodu. Při pohledu
do údolí z vrcholků Chřibů
a Bílých Karpat můžete obdivovat
rozkvetlé stráně a sluncem zalité
vinice. Úrodnou oblast osídlili
původní obyvatelé Slovácka už
v starší době kamenné. Najdete
tu jedny z nejvýznamnějších
celoročně přístupných památek
z období Velké Moravy nebo také
baroka. Tož vítejte na Slovácku…
www.slovacko.cz

Barevnost krojů, tóny cimbálové
muziky, ladnost pohybů při tanci
a poctivá slovácká kuchyně spolu
s lahodným vínem dodávají místu
jedinečnost. Slovácko žije čilým
ruchem a folklorními slavnostmi
od masopustu až po advent.
Ideální pro objevení regionu je
síť cyklostezek. Jedna z nich vás
povede podél Baťova kanálu.
Po něm se můžete projet na člunu

ko

příznivci golfu. K nezapoým zážitkům patří plavba
ž míříte po proudu Labe
ka, nebo Vás zkušený
řeváží magickými soutěsíčce Kamenici, můžete
zdejší kouzelné přírodní
Přijměte proto pozvání
te se s krajinou plnou
oklí, vyhlídek a podstávomů.
skesvycarsko.cz

www.navstivtejeseniky.cz
www.eden-czechtourism.cz

Slovácko
Na Slovácko nejen
za lidovými tradicemi
Slovácko se kromě vína, tradic a folkloru může pochlubit řadou
historických technických zajímavostí. Potrapte své mozkové závity nad
důmyslnými systémy, šlápněte do pedálů kola či drezíny nebo stoupejte
a klesejte na hladině plavební komory. Naloďte se na hausbót na Baťově
kanále a poznejte Slovácko jinak.
Slovácko je vítězem ročníku 2011 soutěže EDEN, projektu Evropské unie.

www.slovacko.cz
www.eden-czechtourism.cz
Foto: archiv NÚLK

Jeseníky

České Švýcarsko

Podzim v Českém Švýcarsku

hernými trasami pro pěší turisty
i cyklisty. Zdejší kraj mohou
nadšeně poznávat i osoby s pohybovým omezením, které tu najdou
speciální naučné vozíčkářské
stezky či bezbariérové expozice
v muzeích.
V zimě
jsou Jeseníky
Lesy táhnoucí se kam oko
dohlédne,
hluboké
rokle a soutěsky,
atraktivní
hlavně
pro lyžaře
průzračné bystřiny a mohutné věže
pískovcových
měst. Takový
Jeseníky lákají návštěvníky
a běžkaře. V jedinečné jesenické
nevšední
svět
na vás čeká
v krajině
plné si
tajemství
unikátní
kombinací
tradiční
krajině
plné mystiky
můžete - v Českém
krajinya dobít
s romantickými
místní Švýcarsku.
gastronomie aPřirozená
přírodního krása
odpočinout
energii v oblí- zákoutími,
lidovou
architekturou
a
krásnými
vyhlídkami
vybízí
k objevování
a kulturního dědictví. Navíc
bených Priessnitzových léčebných
nabízí nejčistší
vzduch ve střední lázních nebo v Karlově Studánce.
a poznávání.
Evropě.
www.navstivtejeseniky.cz

České Švýcarsko je od května 2009 nositelem významného

A protože na čerstvém vzduchu
je titul
destinace nejvyšší kvality za Českou
snadnoocenění,
vyhládne,tím
můžete
se o Evropská
to
kategorii ze
Cestovní ruch a chráněné oblasti.
víc těšitrepubliku
na pokrmyvvycházející
slezské kuchyně. Jídla i nápoje
se tu připravují dle původních
receptů a kulinářské variace obsahují místní ingredience. Výpravu
za gastronomickými zážitky si
můžete zpříjemnit širokou škálou
aktivit. Oblast je protkána nádSvítání nad Jeseníky

www.ceskesvycarsko.cz
www.eden-czechtourism.cz

Slovácko
nebo výletní lodi a pozorovat
úchvatnou přírodu. Při pohledu
do údolí z vrcholků Chřibů
a Bílých Karpat můžete obdivovat
rozkvetlé stráně a sluncem zalité
vinice. Úrodnou oblast osídlili
původní obyvatelé Slovácka už
v starší době kamenné. Najdete
Bohatá folklórní tradice,
tu jedny z nejvýznamnějších
malebná krajina protkaná viniceloročně přístupných památek
cemi a historickými památkami
z období Velké Moravy nebo také
okouzlí každého. Vydejte se na
baroka. Tož vítejte na Slovácku…
Bystřicko
přírodním parkem
protkaným množstvím potoků, říček
cestu za
zábavou je
i poznáním
www.slovacko.cz
a zažijte
a Slovácko!
řek střežených tajemnými zříceninami, rozhlednami a hradem

Bystřicko

Kostel v bystřickém Vítochově

Baťův kanál na Slovácku

Sedm divů
najdete i na Bystřicku

Pernštejnem. Na kole nebo pěšky vyzkoušejte turistické trasy „Zubří

Barevnost
krojů,
tóny cimbálové
zemí“,
navštivte
„Sedm divů Bystřicka“ nebo se s přáteli či rodinou
muziky, ladnost pohybů při tanci
vydejte
nakuchyně
výlet dospolu
„Moravského Švýcarska“.
a poctivá
slovácká
s lahodným vínem dodávají místu
Bystřicko
je žije
vítězem
jedinečnost.
Slovácko
čilým soutěže EDEN, projektu Evropské unie,
ruchemtématu
a folklorními
Voda slavnostmi
– turistický cíl.
od masopustu až po advent.
Ideální pro objevení regionu je
síť cyklostezek. Jedna z nich vás
povede podél Baťova kanálu.
Po něm se můžete projet na člunu

www.info.bystricenp.cz
www.eden-czechtourism.cz
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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

„Rozvoj funkčnosti Marketingového informačního
systému umožnil pracovat s dalšími moduly, jako
jsou country reporty. V nadcházejícím roce nás čeká
rozšíření analytických nástrojů tohoto online systému.
Fórum cestovního ruchu se neslo ve znamení
netradičních nástrojů destinačního marketingu, měřili
jsme i image České republiky či ekonomický dopad
významných eventů. Do incomingového cestovního
ruchu začal významně promlouvat fenomén
ubytování typu airbnb a čekalo nás i rozpracování
projektu zaměřeného na vyhodnocování efektivity
aktivit agentury CzechTourism“
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 2016 jsme zpracovali následující
metodiky a analýzy:
Příklady osvědčených postupů při řešení problematiky
veřejné podpory
Doporučený metodický postup tvorby strategických
dokumentů v turismu
Zhodnocení ekonomického dopadu projektu Plzeň
EHMK 2015
Turistický potenciál krajů ČR
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U frekvence
cestování do
zahraničí jsou rozdíly
mezi generacemi
minimální. S věkem
stoupá zájem
o domácí turismus.

Cestovali po ČR
Mladší miléniálové
Starší miléniálové

64 %
69 %

Marketingový výzkum v roce 2016 koordinoval projekt Příjezdový
cestovní ruch a vytvořil predikce a predikční model tohoto vývoje
pro následující období. Kontinuální měření image značky Česká
republika doplnil pre a post testing hlavních kampaní agentury.
Mezi významné realizované výzkumy roku 2016 patřilo i měření
a vyhodnocování vybraných partnerských i korporátních eventů
včetně měření jejich ekonomického dopadu.

70 %

Generace X

Cestovali do zahraničí
Mladší miléniálové
Starší miléniálové

48 %
45 %

Rok 2016 znamenal také celoplošný výzkum všech
certifikovaných turistických informačních center
České republiky a sledování a vyhodnocení metrik
pro měření činnosti všech složek agentury včetně
zahraničních zastoupení. Oddělení také připravilo
studii o vlivu slevových portálů na domácí cestovní

ruch, vyhodnocení projektu ČSKS z pohledu B2B
i B2C segmentu, rozsáhlou studii o cílové skupině
Mileniálů či dílčí analýzy k produktům lázeňství či
luxusní turismus. Již pátým rokem oddělení také
odměnilo nejlepší studentskou vysokoškolskou práci
z oblasti cestovního ruchu.

Výstupy pro odbornou veřejnost:

Výstup infografiky Czech Republic: a safe destination zpracoval
Institut turismu. Na základě zdrojů Global Peace Index (2016),
EU Terrorism Situation and Trend Reports (2016), Eurostat (2016),
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Ročenka (2015).

45 %

Generace X

výzkum Čeští mileniálové
realizovaný výzkumnou
agenturou NMS Market
Research, ukázka

Vyhodnocování
efektivity v oblastech:
Vývoj domácího
a příjezdového
cestovního ruchu
– rozsáhlé šetření
Příjezdový cestovní
ruch, Predikční model
pro incoming, Analýza
návštěvnosti českých
hor domácími turisty.
Vyhodnocování
PR aktivit
CzechTourism
a zahraničních
zastoupení.

Marketingový
výzkum

Monitoring
sociálních
sítí.

Vyhodnocení
efektivity
vybraných
eventů.
Testování
kampaní.
Pravidelný
reporting
hlavních
webů
agentury.

Fact Sheet
– shrnutí
hlavních
ukazatelů
a metrik
agentury.

Country Reporty
s nejdůležitějšími
fakty o zdrojových
trzích, jako jsou
Německo, Polsko,
Slovensko, Rakousko,
Velká Británie, Itálie,
Čína, Jižní Korea
a USA.
Česká
republika
bezpečná
destinace
(7 jazykových
mutací).
Příklady
osvědčených
postupů při řešení
problematiky
veřejné podpory
– hlavní výstup
z Fóra cestovního
ruchu 2015.

The 6th safest destination of 163 countries in the world

6 th

Czech Republic
a safe destination

0 successful terrorist attacks
from 2009

People arrested due to religiously inspired terrorism

1

CZ

4

SK

High level of democracy

29
88,1
Norway

GR

IT

21

PL

60

377

DE AUT BEL UK ESP

F

Low number of robberies

st from 113 countries

71,3
Czech
Republic

28,3
Yemen

4

per 10000

4 robberies per 10000 citizens
in the Czech Republic.

One of the best ambulance response time 7 – 8 minutes

Prague

8 minutes

Czech
Republic

15 minutes

Europe

30 minutes

Based on long period
averages in Prague

SOURCES
Global Peace Index (2016): http://www.visiono˜humanity.org/
EU Terrorism Situation and Trend Reports (2016): https://www.europol.europa.eu/latest_publications/37
Eurostat (2016): http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Ročenka (2015): http://www.zzshmp.cz/Content/uploads/2011/09/Rocenka_ZZSHMP2014_web1.pdf
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Marketingový Informační Systém:
Cílem projektu Marketingového Informačního
Systému („MIS“) agentury CzechTourism je vytvořit
a dále zlepšovat informační systém, který umožní
ukládat na jednom místě informace z různých
datových zdrojů a zpřístupnit výsledky výzkumů
agentury CzechTourism i statistická data dalších
partnerů odborné i široké veřejnosti v přehledné
a uživatelsky přívětivé podobě.
Jádrem systému je nyní centrální databáze, do které
jsou postupně vkládána data o návštěvnosti
hromadných ubytovacích zařízení, návštěvnosti
turistických informačních center, údaje z České
národní banky o platební bilanci a další.
Významnou funkcionalitou MIS jsou také profily
zdrojových trhů (tzv. „country reporty“) a profily krajů
České republiky. Oba typy dokumentů jsou odborným
výstupem, který může sloužit pro strategické
rozhodování v oblasti soukromého i veřejného sektoru
či pro oblast vzdělávání.

Ukázka sestav v MIS

Přínosy MIS pro partnery:
Přednastavené
reporty
usnadňující
vyhledávání.

Ucelená
databáze se
statistikami
a informacemi
z výzkumů
CzechTourism
a dalších subjektů.

Zobrazení
informací
v uživatelsky
přívětivých
výstupech.

Statistická data
obohacená
o kvalitativní
informace z výzkumů
i zkušeností
zahraničních
zastoupení
Aktuální
CzechTourism.
data o vývoji
cestovního
ruchu
a o hlavních
zdrojových trzích
na jednom místě.

Aktivní
práce s daty,
možnost
vytváření
vlastních
sestav.
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Vzdělávání a projekty
Research and Development
Oddělení realizuje vzdělávání a rozvoj kvalifikační úrovně odborníků
napříč profesemi v oblasti cestovního ruchu pro veřejný i soukromý
sektor (pohostinství, cestovní kanceláře, regionální centrály, apod.),
a to formou seminářů, přednášek a workshopů.
Spolupráce s vysokými
školami – zprostředkování
odborných stáží v agentuře,
spolupráce na vybraných
projektech – v roce 2016
V roce 2016 byly
to byla například tvorba
Záměr Vzdělávání
realizovány přednášky
predikčního modelu
v cestovním ruchu
s tématem trhu
pro incoming do České
(Operační Program
čínských turistů v České
republiky nebo zpracování
Zaměstnanost
MPSV
ČR).
republice, oddělení
analýzy zaměřené na české
Cílem tohoto projektu je
naplánovalo i další
lázeňství.
v období 5 let proškolit
workshopy zaměřené na
cca 10 000 pracovníků
Projekty přeshraniční
bonitní klientelu mimo
v cestovním ruchu formou
spolupráce realizované
jiné z Indie či Jižní Korei.
vzdělávacích kurzů
v rámci strategie
prezenční i elektronickou
programu EÚS
Vzdělávání a zvyšování
výukou.
2014–2020 (Evropské
kvalifikační úrovně
Jako každoročně
územní spolupráce).
zaměstnanců
proběhla v červnu soutěž
Oddělení zpracovalo
CzechTourism probíhalo
o nejlepší diplomovou
výběr a realizaci
v loňském roce formou
a bakalářskou práci,
nadnárodních projektů
interního školení (Google
vítězné práce se tentokrát
v rámci daného projektu.
Analytics, Online
zaměřily na problematiku
marketing, školení na
cestování školní mládeže
platformu Kentico,
a na kvalitu cestovního
grafický design).
ruchu ve venkovských
regionech.
Seminář B2B trh čínských turistů
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Fórum
cestovního ruchu
6. ročník konference Fórum cestovního ruchu se konal na počátku
října v Karlových Varech. Tématem letošního ročníku konference byly
„Netradiční nástroje destinačního marketingu“.
Fórum si klade za cíl informovat účastníky
o aktuálním vývoji na poli cestovního ruchu, letos se
přednášky zaměřily na využití technologických inovací
a moderních trendů v komunikaci jako je Instagram
nebo cestovatelské blogy.
Na konferenci vystoupili vedle přednášejících
z  řad agentury CzechTourism také zástupci
výzkumných a technologických firem, významní
instagrameři, travelblogeři či specialisté na
sociální sítě.

Fóra cestovního ruchu se zúčastnilo na 150
návštěvníků, více než 60 účastníků přivítaly dva
tematické workshopy, které se konaly během druhého
dne konference. Ty také sklidily velmi kladné ohlasy
zúčastněných, a to jak workshop prakticky zaměřený
na práci s Instagramem, tak ten zaměřený na specifika
čínského trhu a čínských turistů.

Odborný vstup zastoupení USA

Prezentace jednotlivých přednášejících a další výstupy
z konference naleznete na stránkách konference
forum.czechtourism.cz.

Fórum cestovního ruchu 2016,
Karlovy Vary
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Odbor
Zahraničních zastoupení
a online distribuce
Kancelář zahraničních zastoupení a online distribuce |
Management zdrojových trhů | Zahraniční zastoupení
– reprezentace | On-line distribuce | Press tripy a fam tripy
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Klára Vysloužilová
ředitelka odboru
(od 2017, vystřídala ve funkci Petra Hrabálka)

„Jednotná propagace značky Česká republika
pobočkami CzechTourism na zahraničních trzích
přinesla výborné výsledky jak v nárůstu počtu fanoušků
na sociálních sítích na celkových 835 000 (meziročně
+ 35%) tak v počtu mediálních výstupů ve světových
médiích v hodnotě AVE 4,2 mld Kč (+21 %). Ve více než
40 zemích světa jsme ve spolupráci se strategickými
partnery z České republiky i zahraničí uskutečnili
desítky prezentací, workshopů a matchmakingových
akcí zaměřených na tvorbu obchodních příležitostí pro
české podnikatele a regiony. Naše aktivity zahrnovaly
také sérii skupinových press a fam tripů. Ty více
než 100 novinářům a 300 zástupcům cestovních
kanceláří z 25 států představily nové produkty
a itineráře k tématu 700. výročí narození Karla IV.
Uvedli jsme nový koncept výročního incomingového
workshopu Czech Republic Travel Trade Day,
tentokráte v Olomouci. V návaznosti na představení
marketingového plánu pro rok 2017 zde proběhlo
jednání 65 mezinárodních nákupčích s 80 českými
podnikateli a zástupci regionů.“
Činnosti odboru:
Řízení aktivit mezinárodní sítě 21 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
Správa obsahu webů czechtourism.com, kudyznudy.cz
a správa sociálních sítí (od 2017 součást odboru Strategie
a marketingové komunikace)
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Zahraniční zastoupení
CzechTourism v roce 2016

Benelux
333.612
7,4 %

3,9

64.948.380
4.833

Velká Británie
470.643
6,3 %

3,6

73.937.441

Kanada

5.443

86.269
-0,7 %

3,6

Francie

n/a

278.518
3,6 %

1.575

3,5

355.753.851

USA

1.983

511.629
0,5 %

3,4
New York

91.321.205

Španělsko
232.817
11,8 %

61.369

3,7

90.624.976

Mexiko
41.086
4,0 %

12.913

Mexico City
3,5

67.816.212
204.007

Legenda
ZZ 1 – pobočka agentury
CzechTourism

Brazílie
54.611
-13,7 %

3,5

73.811.181
69.002
Sao Paulo

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

Buenos Aires
TOP trhy
Bonitní trhy
Klasické trhy
Emerging markets
Významné trhy bez ZZ
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Skandinávie
371.820
4,6 %

Polsko

Rusko

543.247
12,1 %

3,8

406.410
-6,5 %

3,1

Čína
354.799
22,9 %

5,6

2,6

26.158.529

477.625.386

7.137.340

2.050.671.870

4.923

25.859

16.748

99.406

Jižní Korea
322.108
21,4 %

2,6

326.703.484
24.821

Stockholm
Moskva
Amsterdam
Londýn
Paříž

Berlín

Jekatěrinburg

Japonsko

Varšava

105.198
-15,0 %

Bratislava

Vídeň

18.954.970

Peking

7.184

Miláno
Madrid

3,0

Soul

Tokio

Šanghaj

Hong Kong

Hong Kong
144.365
20,3 %

2,5

15.076.295
5.665

Austrálie
85.996
-4,2 %
n/a
1.198

Německo

Itálie

1.879.754
6,4 % 4,0

368.851
-1,1 %

127.969.193
14.382

Rakousko

Slovensko

283.608
5,3 % 3,0

645.788
11,7 %

182.031.041

155.509.133

18.396.598

11.131

2.646

3.396

3,7

3,0

3,4
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Zahraniční zastoupení 2016

František Reismüller

Martina Cílková

Jiří Dužár

Michaela Claudino

Jan Urban

Noemi Benešová

Michal Procházka

Petr Lutter

Roman Procházka

Alena Kudílková
(od 2017 vystřídala
Roberta Novotného)

Robert Novotný

Čína – Šanghaj

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

Rusko – Jekatěrinburg
s působností pro asijskou část
Ruska a Kazachstán

Japonsko

Čína – Peking

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

USA s působností pro Kanadu

Jižní Korea s působností
pro Filipíny

Rusko s působností pro
evropskou část Ruska,
Běloruska a Ázerbájdžán

USA s působností pro Kanadu

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

Ivana Bílková

Katarína Hobbs

Markéta Lehečková

Nora Gill

Yvette Polasek

Markéta Chaloupková

Luboš Rosenberg

Petra Koorn-Palečková

Lucie Vallin

Francie

Slovensko

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 2016
Úzce specializované marketingové kampaně sloužící k zásahu
specifických cílových skupin, ale i crossmediální kampaně na
podporu regionů České republiky či konkrétních produktů
cestovního ruchu. Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism
oslovila v loňském roce miliony turistů z celého světa a uspořádala
desítky specializovaných B2B akcí.
Dubnový ANTOR Carnival Hong Kong

Přímé linky: nově z Toronta, Šanghaje i Čcheng-tu:
Marketingová podpora nových, ale i stávajících
dopravních spojení mezi Českou republikou
a světovými metropolemi letos silně rezonovala
na vzdálených trzích, kde sérii aktivit připravilo
zahraniční zastoupení v New Yorku s působností
pro Kanadu (nové přímé spojení Praha–Toronto),
v Šanghaji (nové přímé spojení Praha–Šanghaj) či
v Pekingu (Praha –Čcheng-tu).
Nové přímé letecké spojení mezi Torontem a Prahou
podpořila květnová kampaň na sociálních sítích
připravená ve spolupráci s Air Canada (Facebook
oslovil 600 000 uživatelů) i roadshow připravená ve
spolupráci s aerolinkou Air Transat a touroperátorem
Transat Holidays. „Díky roadshow i tradeshows
se nám podařilo oslovit 1 200 cestovních kanceláří
z oblasti Ontaria, Quebecu a Britské Kolumbie.
V rámci jarního zahájení prodeje letenek z Toronta
do Prahy jsme uspořádali speciální networkingovou
akci se školením, Českou republiku jsme představili
také médiím a odborníkům sdružujícím se pod
Travel Massive komunitou,“ dodává Jiří Dužár,
digital marketing & strategy manažer zahraničního
zastoupení v USA.
Press trip Karel IV.
(Rusko – Jekatěrinburg)

Čínská letecká společnost China Eastern slavnostně
zahájila pravidelné letecké spojení mezi Prahou
a Šanghají v červnu. Zahraniční zastoupení v Šanghaji
k této příležitosti připravilo destinační prezentaci
regionů České republiky. Střední Čechy byly cílem
studijní cesty pro média a přední touroperátory
z provincie Sečuán, kterou spolu s agenturou CzechTrade a Středočeským krajem pořádala pekingská
pobočka CzechTourism u příležitosti spuštění dalšího
přímého leteckého spojení – z Čcheng-tu.
Marketingové podpory se dostalo i stávajícím
dopravním spojením, on-line kampaň s leteckou
společností Vueling připravilo zahraniční zastoupení
ve Francii. Českou republiku doporučilo těm, kteří na
webových stránkách zvažovali jako cílovou destinaci
např. Vídeň či Budapešť. Na podporu letů do Prahy
byla zaměřena též cobrandová kampaň připravená
zastoupením v Německu a pořádaná spolu s letištěm
Praha a Eurowings. Praha lákala k návštěvě i na
letišti v Amsterodamu, moravská metropole zase
v Eindhovenu. Přímé letecké spojení nově nabízí nejen
Nizozemsko, ale i Lucembursko.
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Do Prahy, ale i Karlovarského kraje, který nedávný
úbytek ruských turistů pocítil nejvíce, vedl poté
společný press trip CzechTourism Jekatěrinburg
a ČSA zaměřený na podporu nových letů z Kazaně
a Ufy do Prahy.
Partnerství s aerolinkami KLM, Air France či
Turkish Airlines přivedla za nejznámějšími českými
turistickými cíli, kulturou, gastronomií, ale i duchovní
architekturou významné novináře a touroperátory
z Latinské Ameriky a asijských zemí. Říjnová série
prezentací a workshopů představila Českou republiku
spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky na dynamicky
se rozvíjejících a bonitních trzích jihovýchodní Asie
– v Singapuru, Malajsii, Thajsku, Indonésii a na
Filipínách. „Pro stimulaci objemu aktuálně rostoucího
incentivního turismu, skupinových balíčků, cestování
bohatých rodin či v případě Filipín tzv. poutních cest
je kvalitní letecké spojení prvořadé. Jsme potěšeni,
že i loni byla generálním partnerem akce společnost
Turkish Airlines, která létá do Evropy ze všech pěti
destinací a zároveň svými navazujícími lety pokrývá
celý středoevropský region včetně Prahy, Budapešti,
Košic či Varšavy,“ dodává Jan Urban, ředitel
zahraničního zastoupení v Hongkongu, které kromě
Taiwanu a Austrálie pokrývá právě jihovýchodní Asii.

Produkty a regiony v zahraničí: Morava, lázně i golf:
Marketingové kampaně zahraničních zastoupení
se soustředily především crossmediálně, podpora
regionů či konkrétních produktů cestovního ruchu
zahrnovala kampaně B2B i B2C.
Jedinečnost pivních lázní i atraktivity Karlovarského
kraje mohli ocenit čtenáři španělského lifestyle
magazínu Objetivo bienestar, lázeňskou tradici
Moravskoslezského kraje zase představili ve Velké
Británii. Prezentace medicínského turismu na Moravě
byla na počátku června připravena pro britské
novináře i zástupce cestovních agentur. Segment
luxusního turismu byl námětem srpnového fam
tripu připraveného pro brazilské touroperátory.

Photocall pro event k zahájení Bienale Brno (Španělsko)

Turismus zaměřený na nákupy, gastronomii, ale
i kulturu a historii byl propagován v Latinské Americe
i v rámci veletrhu Travel Week. Českou republiku
coby golfovou destinaci propagovalo stockholmské
zastoupení CzechTourism ve Švédsku, Finsku
i Dánsku, a to v rámci účasti na golfovém veletrhu
v Helsinkách i na největším golfovém workshopu
IGTM. Takřka celoroční aktivity doplnily i golfové
press tripy a propagace na specializovaných portálech.
Golfové téma zaujalo také nizozemské touroperátory,
kteří připravili speciální golfový produkt, press trip
organizovaný ve spolupráci s městem Ostravou zase
propagoval region v tamních médiích.
Fenomén Labské cyklostezky od jara do podzimu
propagovalo zahraniční zastoupení v Německu.
Kampaň v médiích doplnil i přeshraniční press trip
přímo na Labské stezce. Rodinná dovolená na jižní
Moravě byla tématem pro zahraniční zastoupení
ve Velké Británii, součástí byla i soutěž o prázdniny
v Jihomoravském kraji. Místní gastronomie a kultura
se objevily i v kampani zahraničního zastoupení
v Jižní Koreji připravené společně s nejvýznamnějším
touroperátorem Hana Tour. Kampaň pozvala korejské
turisty nejen na samý jih Moravy, ale i do Kroměříže
či Olomouce. Morava se, společně s Prahou a Českým
Krumlovem, objevila i na velkoformátových polepech
soulského metra, a to na páteřní lince č. 7. Obyvatelé
Soulu se tak mohli přímo svézt vagonem ve stylu
těchto lokalit; kampaň zasáhla 25 milionů cestujících.
Na Olomoucké adventní trhy zamířila i cesta pro
novináře ze Slovenska.
Veškeré turistické regiony se poté objevily během roku
v polských, litevských a lotyšských médiích – pozvánka
na severní Moravu a do Slezska zasáhla na rádiu
Katowice milion posluchačů, dvojnásobný počet čtenářů
se poté začetl do článku magazínu Życie na gorąco.
Aktivní letní dovolená na kolech spojená s propagací
mistrovství světa horských kol byla tématem on-line
kampaně v Beneluxu, oslovila 3 miliony potenciálních
turistů. V Jižní Koreji se propagovala atmosféra českých
a moravských vánočních trhů, zimní romantická
dovolená lákala také cestující v oblasti regionálních

Článek v in-flight magazínu Vysokij Polet Russia (Rusko – Moskva)
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letišť Velké Británie. Vysoký zásah on-line kampaní,
které byly spojeny s prodejci zájezdů a dopravních
spojení, zaznamenalo zahraniční zastoupení pro
Skandinávii (spolupráce s agenturou Ticket), Španělsko
(spolupráce s Online Travel Agency) i USA (spolupráce
s rezervačním portálem Hitlist).
Hlavní marketingové téma pro rok 2016, které
vzpomínalo na 700. výročí narození císaře Karla
IV., se promítalo napříč aktivitami zahraničních
zastoupení. Unikátní místa České republiky se
dostala do amerického Atlas Obscura a místa spojená
s působením Karla IV. se významně prosadila
i v italském tisku (např. Tempo Libero) či ve
slovenských tištěných speciálech (Historická revue).

Festivaly 2016: České dny v Po-chaj i UNESCO:
Prakticky veškeré regiony České republiky byly
prezentovány v rámci putovní výstavy památek
UNESCO, seznámilo se s nimi přes milion cestujících
vídeňského nádraží a statisíce cestujících na
bratislavském letišti M. R. Štefánika. Fotografickou
výstavu zrealizovalo i zahraniční zastoupení
v Japonsku, a to k 20. výročí partnerství Prahy
a Kjóta. „Jednou z nových marketingových příležitostí
byl historicky první český festival, který jsme ve
spolupráci se zastupitelským úřadem zorganizovali na
přelomu září a října,“ doplňuje k loňským aktivitám
Martina Cílková ze zastoupení pro Japonsko.
Významné festivaly poté připravily či podpořily
všechna tři zahraniční zastoupení pro Čínu. České dny
v čínském regionu Po-chaj (Bohai), úspěšný koncept,
který již představil Českou republiku v dubnu 2015
v Šanghaji, propagoval nejen potenciál cestovního
ruchu, ale i gastronomii či služby. Sérii aktivit
projektu, na kterém se podílelo Velvyslanectví České
republiky v Pekingu, Czech Trade, čínská státní správa
(Hebei Tourism Administration, Tianjin Tourism
Administration, Ministerstvo pro místní rozvoj České
republiky, CzechTourism i české a čínské soukromé
subjekty), vyvrcholilo první světovou konferencí
o cestovním ruchu s akcentem na udržitelný

Kampaň zimní dovolená v ČR (Polsko)

Facebook kampaň se SmartWings (Španělsko)

rozvoj – First World Conference on Tourism for
Development a červnovým 16+1 Local Leader Meeting
v městě Tchien-ťin.
Úspěšné festivaly se poté odehrály i v Šanghaji
(květnový Czech Beer& Love Mayfest propagoval
nejen gastronomické, ale třeba i kosmetické a textilní
produkty České republiky) a v Hongkongu (ANTOR
Carnival pořádaný v tamních obchodních centrech).

Podpora B2B – itineráře na míru, roadshow
i odborné workshopy:
Akce určené pro odbornou veřejnost letos zahrnovaly
cílenou podporu produktů. Mezi ně patří italská
podpora projektu Grand Tour a Pilsner Urquell s cílem
nárůstu prodeje itinerářů s přespáním mimo Prahu
nebo série aktivit zahraničního zastoupení v Polsku,
které připravilo desítky návrhů cest na míru pro
partnery z Polska i Pobaltí (prodej zájezdů polských
cestovních kanceláří zaznamenal nárůst o cca 140 %).
Spojení s komunitou Travel Massive se vyplatilo
například v USA, kde se sérií tří kulturních akcí
podařilo oslovit 300 profesionálů. Nabídku českých
regionů propagovala švédská pobočka CzechTourism
ve všech zemích Skandinávie a ve Finsku v rámci své
roadshow „V srdci Evropy“. Zahraniční zastoupení
v Hongkongu uspořádalo představení Karlových
Varů, hlavní japonští nákupčí a novináři se seznámili
s novými produkty jižní Moravy.
Nabídku České republiky pro segment MICE uvedla
londýnská kancelář CzechTourism v rámci akce
pořádané asociací ANTOR v prostorách hradu Leeds.
Před frankfurtským veletrhem IMEX se na fam trip
zaměřený na incentivní a kongresový turismus vydali
nákupčí z Mexika. O novinkách v produktové nabídce
České republiky se dočetli také členové největší britské
asociace odborníků ABTA ve speciální 10stránkové
sekci květnového vydání magazínu Association of
British Travel Agents.
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Regiony České republiky v korejské, švédské
i finské televizi:
Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism
pokračovala v kooperaci s mezinárodními
i regionálním televizními stanicemi, v jejichž vysílání
je propagována Česká republika.
Čtyři finské páry odcestovaly v polovině září do České
republiky. Poznaly se v reality show Kiss Bang Love,
což je celosvětově populární formát se zaměřením
na hledání životních partnerů. V České republice se
natáčely první společné výlety nových párů. Zamilovaní
se až na letišti v Helsinkách dozvěděli, kde společně
stráví dva dny. Reality show Kiss Bang Love přiláká
k obrazovkám více než 180 000 diváků. První díl, v němž
jeden z párů navštívil Olomouc, byl odvysílán koncem
září. Další epizody pak finské diváky zavedly do hotelu
Chateau Mcely, Kutné Hory, Prahy či Karlových Varů.
Kromě finské televize si Prahu vybrala také produkce
švédské reality show Love at First Sight, ve které
si účastníci-novomanželé užívají líbánky v jednom
z nejromantičtějších měst Evropy.
Nejen Praha či Český Krumlov, ale i další destinace
České republiky jako Jižní Morava, Olomouc, Karlovy
Vary či Adršpašské skály se představily ve čtyřdílném
pořadu celonárodní korejské televize EBS, který byl vysílán po čtyři listopadové večery v rámci cyklu World Travel
Theme. Diváci zhlédli Květnou zahradu Kroměříž, Kostnici v Kutné Hoře či kolonády Karlových Varů. Perličkou
byla i ochutnávka olomouckých tvarůžků či návštěva festivalu plzeňských mikropivovarů Slunce ve skle.

České republiky, a to ve speciálním třicetiminutovém
dokumentu Karel IV. Ten byl na obou kanálech TV ATN
odvysílán celkem 10x v období nejvyšší sledovanosti
(v době ruských novoročních pravoslavných svátků)
– ta přesáhla 2 miliony diváků na každém kanále.
V Rusku se uvedla i moderní česká gastronomie a to
v cestovatelsko-kulinářském pořadu Poedem Poedem
na NTV, jehož sledovanost převyšuje 3 miliony diváků.
Devadesátiminutový cestovatelský pořad se pro Českou
republiku podařilo získat i zahraničnímu zastoupení
CzechTourism pro Francii. Francouzská veřejnoprávní
stanice France 5 natáčela svůj cestopisný dokumentární
cyklus Echapées Belles v Českém Švýcarsku a Praze.
Listopadovou premiéru, která běžela v hlavním
vysílacím čase, zhlédlo na milion tamních diváků.
Štáb italské veřejnoprávní televize RAI 1 věnoval
díl svého religiózního pořadu A SUA IMMAGINE
(K obrazu svému) fenoménu Pražského jezulátka.
Jezulátko i Pražský hrad se v italské televizi objevily
počátkem prosince.
Štáb německé TV NDR zavítal do České republiky
dvakrát. Na jaře do západních Čech, kdy představil
Plzeň jako světoznámou metropoli piva a kultury,
a v období vinobraní na jižní Moravu, aby německým
divákům představil místní s vinařskou tradici.

Pravčická brána či pivní lázně se staly v Koreji
populární díky projektu televize KBS nazvaném Battle
trip, v němž čtyři celebrity soutěží a plní různé úkoly
na cestě mezi dvěma zeměmi Evropy. V hlasování
o sympatičtější destinaci porazila Česká republika Itálii.

Propagace České republiky skrze televizní obrazovku
nechyběla ani v rámci komentovaného programu
o návštěvě čínského prezidenta v České republice,
vystoupení v televizní stanici CNTV a v jejím
sesterském rádiu CRI zprostředkovalo zahraniční
zastoupení pro Peking, stejně jako představení České
republiky na největším čínském online kanálu
zaměřeném na sport (SINA). Živý vstup u příležitosti
Pražského mezinárodního maratonu doplnil press trip.

Ruská televize ATN (kanály Russia 2 a Russia 24
v oblasti Uralu) v České republice natáčela reportáže
pro třicetiminutový cestovatelský pořad „Bolshoe
puteshestvije“. Představila v nich to nejlepší z Plzně,
Karlovarského kraje i Prahy a díky realizovanému
press tripu přiblížila i odkaz Karla IV. na území

Japonské zastoupení kooperovalo s televizními štáby
hned dvakrát. Prahu a Jižní Moravu propagoval
japonský TV štáb cestovatelského pořadu Tabi Salad
a vánoční Prahu zase slavná postavička Colour Jean.
Česká republika se díky tomu přiblížila 27 milionům
japonských diváků.

Velká Británie Family Traveller

Podpora nového leteckého
spojení (Francie)
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ポスター：B2（515mm×728mm）

Wedeln zum
Schnäppchenpreis
Reise aktuell

歌と踊りとお酒と雑貨、
チェコの魅力が満載の四日間。

Auf dem Gipfel der
1602 Meter hohen
Schneekoppe steht
eine Wetterstation,
die im Volksmund „Ufo“
genannt wird

チェコフェスティバル

9.28 - 10.1
WED

10:00-19:30（最終日は 19:00 まで）

SAT

入場
無料

《場所》JPタワー KITTE 地下 1階
東京シティアイ パフォーマンスゾーン
東京都千代田区丸の内 2ー7ー2
連絡先：チェコ共和国大使館

経済・商務部 03-3400-8122

主催

後援

Fotos: CZECH TOURISM, MICHAELA DUSÌKOV/PROFIMEDIA/VARIO IMAGES, MICHAEL PANCKOW/ALIVE, YORCK MAECKE/GAFF/LAIF

Von BLACKY
NEUBAUER

Tolle Pisten und Loipen –
die gibt’s auch in Tschechien. Und das zu Preisen, von denen man
anderswo nur träumen
kann.
Ob Unterkunft, Skipass,
Essen, Getränke – in unserem östlichen Nachbarland sind die Preise im
Vergleich zur Alpenkonkurrenz nahezu unschlagbar!
Das Zimmer mit Frühstück
gibt’s schon für 13 Euro,
den Glühwein auf der Hütte schon ab 1,50 Euro.
Auch Skipass und Skiverleih sind viel günstiger.
Während man in österreichischen Top-Skiorten wie
Ischgl oder Sölden locker
50 Euro für eine Tageskarte hinblättern muss, sind
es in den tschechischen
Gebieten nur 22 bis 30 Euro. Den Fünf-Tage-Skikurs
gibt es in einigen Skiorten
sogar schon für 60 Euro.
Vor allem die größeren
Skizentren wurden in den
letzten Jahren kräftig aufpoliert. Alte Schlepplifte
wurden durch neue, leise Sessel ersetzt, moderne Beschneiungsanlagen
gebaut.
Und auch die Restaurants punkten mit Niedrigpreisen: Der klassische
Schweinebraten kostet mit
Knödel und Kraut vier Euro.
Drei tschechische Skigebiete, auf die Sie bestimmt abfahren werden:
PEC POD SNEZKOU
Wer bei Schneekoppe nur
an Müsli denkt, ist selber

am
Spindlermühle liegtFoto)
Labe (Elbe,
Zusammenfluss von (Grundwasser)
und Svatopetrský potok

Schuld. Mit 1602 Meter
ist der „Snezka“, wie ihn
die Einheimischen nennen,
der höchste Berg des Riesengebirges. Am
Fuß des „Müslibergs“ liegt „Pec
Pod Snezkou“
(deutsch: Petzer).
Der idyllische
Wintersportort ist
wegen seiner leichten
Skipisten besonders bei
Familien und Anfängern
beliebt. Klimatische Bedingungen fast wie am Polarkreis sorgen dafür, dass
hier der Schnee fast sechs
Monate liegen bleibt. 50
Kilometer geräumte Wanderwege und romantische
Fahrten im Pferdeschlitten
durch die tief verschneite
Mittelgebirgslandschaft
bieten grandiose Winterfreuden auch für Nicht-Skifahrer. Ein riesiger Familienspaß ist die 900 Meter
lange Rodelbahn, auf der
man in zweisitzigen Spezialbobs mit 40 km/h ins
Tal hinab düst (3 Euro). Die
neueste Attraktion ist die
„Funline“, eine wilde Abfahrtsstrecke mit steilen

Niedrige Preise
und sechs Monate
Schnee im Jahr – das
Riesengebirge ist
ein SkifahrerParadies, mit
und ohne Kinder
fe bieten tschechische
Spezialitäten wie Palatihre Kosten. 100 Kilome- schinken mit Heidelbeeter Loipen werden täg- ren und Sahne, für die
Kurven und einem acht Kilometer präparierten lich frisch gespurt. Die man gerade mal 2,40 EuMeter langen Tunnel, die Pisten, wovon 85 Prozent romantischste Tour führt ro bezahlen muss. Auch
man auf Skiern oder Snow- künstlich beschneit wer- acht Kilometer lang durch beim Après-Ski braucht
board meistern muss.
den können. Aber auch den Elbgrund. Fast 50 Re- sich die „Perle des RieLangläufer kommen auf staurants und GasthöSPINDLERMÜHLE
sengebirges“ nicht zu
Außer zu den Pisten
verstecken. Junge Skider Schneekoppe zieht
fans und SnowboarFamilienfreundlich: der Wintersportort
es im Winter Tausende Pec Pod Snezkou am Fuß der Schneekoppe
der zieht es in schiauch ins nahe „Spindcke Bars wie das
leruv Mlyn“. Der im 18.
„Silver Rock“. Wo
Jahrhundert von Tiroler
der doppelte WodBergarbeitern gegrünka 1,90 Euro und der
dete Ort ist Tschechiflambierte „B 52“,
ens beliebteste Skiaeine Mischung aus
rena.
Kaffeelikör und
Beliebte Hütten-Süßigkeit: 73-prozentigem
Alpinfans finden in
Palatschinken mit
„Spindl“ zwei SkiareRum, 2,80 Euro
Sahne und Früchten
ale mit insgesamt 25
kostet.

ten. Langläufer schätzen
ZELEZNA RUDA
die wunderschönen und
Jedes Jahr verwandelt schneesicheren Loipen
sich der Böhmerwald in (100 km), die durch Bergein schneeweißes Para- wälder führen und auch
dies, das sich über 120 von Anfängern gut zu meisKilometer entlang der tern sind. Die Rolle des
deutsch-tschechischen
Skibusses übernimmt hier
Grenze bis nach Öster- die Eisenbahn, die durch
reich zieht. Ein Winter- das sechs Kilometer lanmärchen mit romantischen ge Tal zuckelt.
Dörfern und jahrhundertealten HolzhäuINFOS UND ANGEBOTE
sern, deren Dächer
unter der schweren b 1 Woche HP im DZ des 3,5-SterLast des Schnees ne-Hotels „Spindlerova Bouda“
ächzen. Direkt an p. P. in Spindlermühle ab 146 Euro
(eigene Anreise, Neckerm
der Grenze zu Bayann).
ern liegt Zelezna b 1 Woche HP im DZ des
Ruda (Markt Ei- ne-Resorts „Orea“ in Zelezna3-Stersenstein). Vier Ski- p. P. ab 288 Euro. Kinder bis Ruda
elf wohberge stehen rund nen kostenlos (eigene Anreise,
TUI).
um den gemütli- b 1 Woche
HP im DZ des 4-Sternechen Ort. Ideal für Hotels „Horizon
t“ in Pec Pod SnezFamilien ist der kou p. P. ab
406 Euro (eigene AnSpitzberg (Spicak) reise, Jahn
Reisen).
mit seinen vielen b Info: Tschechi
sche
Übungsliften und Zentrale für
Tourismus,
sanften Hängen. Tel. 030/20447
70. www.
Einkehrschwung
czechtourism.com/de
für zwischendurch:
Jeden Tag
der urige Bergg- b Tipp: Unbedin gt besondere
Schneeke
tten
mitnehasthof „BlazenOrte
ka“ mit knistern- men, da viele Ne- entdecken
dem Kaminfeuer, benstraßen nur vom
auf
Schneepf
lug geräumt
dampfenden KnöTRAVELdeln und deftigem und nicht gestreut wer- BOOK.de
den.
Schweinsbra-
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cena|3,50

春季浪漫启航

€

ročník XXVII

pre predplatiteľov
cena 2,80 €
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Korene
luxemburskej
dynastie
JÁN A KAROL:

ET: 22.1.
250/8

rodina alebo rivalita?

四川航空

成都
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直飞

布拉格

全国首条成都一布拉格 • 十小时直达中东欧
• 豪华机型A330执飞 • 2016年2月25日启航

Založenie univerzity
Vznik Českej koruny
Štyri manželky
kráľa
Osudy
korunovačných
klenotov
Choroby a smrť
panovníka

KAROL IV.

700 rokov veľkého Luxemburga
Praha ako centrum ríše

Tschechien mit den ÖBB entdecken

Ab-Preis pro Person und Richtung, 2. Klasse, kontingentiertes und
zuggebundenes Angebot, max. 6 Monate bis 3 Tage vor Fahrtantritt buchbar.
Stornierung und Erstattung ausgeschlossen. Keine Ermäßigungen.
Es gelten die Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG.
Alle Infos auf oebb.at/sparschiene.

LIBEREC
ÚSTÍ NAD LABEM

HRADEC
KRÁLOVÉ

KARLOVY VARY

PRAHA

PARDUBICE

Wien ab 3.59 h

Kutná Hora

Litomyšl

PLZEŇ

OSTRAVA
OLOMOUC

Žďár nad
Sázavou

Wien ab 2.37 h

JIHLAVA
Holašovice

BRNO

Telč
Třebíč

Ihr Geheimtipp
für eine Reise
nach Tschechien?

Kroměříž
ZLÍN

Wien ab 1.30 h

ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Valtice

Český
Krumlov

WIEN

Lednice

0

50

100 km

Hier von 25. bis 27. Februar 2016 eine Postkarte mit Ihrem
persönlichen Geheimtipp aufkleben und ein kleines Dankeschön
mit nach Hause nehmen (solange der Vorrat reicht).
Weitere Geheimtipps finden Sie auf railaxed.at
www.czechtourism.com
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A
B
C
D
E
F
G
H

Plakát k Czech Festival Tokio (Japonsko)
Propagace zimní dovolené (Německo)
Air Canada Vacations, USA
Sichuan Airlines – kampaň k přímému letu
(Čína – Peking)
Propagace Karla IV. – měsíčník Historická
revue (Slovensko)
Kampaň s rakouskými drahami ÖBB
Spolupráce na golfovém balíčku
(Skandinávie)
Online kampaň aktivní letní dovolená
v ČR (Benelux)

Jetzt gleich auf tickets.oebb.at buchen!
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A
B

C
D

E

A	Czech Beer and Tourism Festival
(Čína – Peking)
B	Otevření linky Šanghaj–Praha China
Eastern (Čína – Šanghaj)
C	České metro v Soulu (Jižní Korea)
D	Banner v Santa Fe (Mexiko)
E	Branding na autobusu tour operátora
(Rakousko)
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Czech Republic
Travel Trade Day

B2B jednání Olomouc

Na konci září agentura CzechTourism pořádala akci Czech Republic
Travel Trade Day, jejíž hlavní částí byl incomingový workshop pro
mezinárodní nákupčí, české podnikatele a regiony. Dvoudenní program
v Olomouci probíhal již ve znamení komunikačního tématu pro rok 2017
„Baroko všemi smysly“ a nabídnul slavnostní večer v reprezentačních
prostorách barokního Arcibiskupského paláce, prohlídku historické
části města a společnou dopravu vlakem Pendolino z Prahy a nazpět.
Pozvání na akci přijali významní hráči z trhů jakými
jsou Čína, Německo, Jižní Korea či Rusko, účastníci ale
měli možnost projednat spolupráci i v dalších bonitních
teritoriích - Kanadě, Litvě, Íránu, Indii či Izraeli.
Hlavním posláním Czech Republic Travel Trade Day
bylo zprostředkování nových obchodních partnerství
mezi zahraničními a českými podnikateli, regiony či
dalšími institucemi a také podpora destinační značky
Czech Republic – Land of Stories na mezinárodních
trzích. Kromě premiéry marketingového plánu
CzechTourism na další rok je akce příležitostí
pro detailní přestavení nabídky českých regionů
zahraničním partnerům v rámci série tematických
studijních cest, které jí předcházeli.

CzechTourism
monitoroval spokojenost
účastníků prostřednictvím
dotazníkového šetření.
Ze strany českých
subjektů byla zaznamenána 98% spokojenost
s akcí (z toho 62 %
účastníků bylo velmi
spokojeno).

Jak jste byl/a
spokojen/a
se službami
poskytnutými
v rámci
zvoleného
balíčku? (n=56)
velmi

spokojen/a
62 %
spíše
spokojen/a
36 %

spíše

nespokojen/a
2%

Incomingový workshop Olomouc 26. – 27. 9. 2016:

65

zahraničních
nákupčích
z 24 světových
trhů.

80

Spoluorganizováno
regionálními
autoritami
v oblasti
cestovního
ruchu.
Představení
regionu
Olomouc
v návaznosti na
marketingové
téma 2017.

Valná většina
českých účastníků
(85 %) byla spokojena
s dvanáctiminutovým
časovým limitem schůzek.
Nejpřínosnějšími pak
byly shledány schůzky
s nákupčími z následujících
trhů: Německo, Hong
Kong, Taiwan, Japonsko
a Itálie. Velmi pozitivně
byly hodnoceny i dílčí
aspekty akce, jak popisuje
graf níže. Nejlepší
hodnocení získala
lokalita, komunikace
s CzechTourism a právě
incomingový workshop.

Ohodnoťte,
prosím, počtem
hvězdiček
jednotlivé
aspekty akce
Czech Republic
Travel Trade
Day? (průměrné
hodnocení na
škále od 1 do 5
hvězdiček, n=56)

Partneři:
České dráhy,
Fashion Arena
Prague Outlet,
Turkish
Airlines.

zástupců
podnikatelů
a regionů,
téměř 1 000
Představení
jednání.
marketingového
plánu
CzechTourism
2017.

Představení
B2B katalogu
s itineráři
po České
republice.

4,46

venue (lokalita, prostředí)

4,43

incomingový worjshop

4,42

komunikace s CzechTourism

4,34

celkové zhodnocení akce

4,27

vlastní organizace

4,02

slavnostní večer
v Arcibiskupském paláci

4,02

online rezervační systém

3,87

catering

57

A

B

C
D

E

A	B2B workshop s mezinárodními nákupčími
B	Setkání s partnery
C	Společenský večer v Arcibiskupském
paláci v Olomouci
D	Slavnostní zahájení společenského večera
E	Program v reprezentačních sálech
Arcibiskupského paláce

Akce splnila očekávání i zahraničních
nákupčích. Ti ji ohodnotili čtyřmi hvězdičkami
z pěti. Tři čtvrtiny shledaly délku schůzek jako
adekvátní, nicméně čtvrtina nákupčích by
uvítala čas delší. Nad očekávání byla velmi
pozitivně přijata organizace akce mimo
Prahu. Ve zvolené destinaci – městě Olomouc
– vidí zahraniční hosté velký potenciál pro
svou nabídku a vítají organizaci budoucích
akcí v regionech. Pro příští ročník navrhují
české subjekty např. tato města: Brno, Plzeň,
Liberec, Český Krumlov, Ostravu, Pardubice
či Karlovy Vary.
Poslední graf představuje zájem o účast na
dalším ročníku, a to jak ze strany českých,
tak zahraničních společností. Více než 90 %
dotázaných svou opětovnou účast plánuje.

Budete se
Czech Republic
Travel Trade
Day účastnit
i v příštím roce?

zahraniční
subjekty (n=24)
r ozhodně ano
15 %
s píše ano
9%

české subjekty
(n=56)
r ozhodně ano
28 %
s píše ano
24 %
ještě nevím
4%
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CzechTourism
Trade Show

160

zájemců
z celé
republiky

Série specializovaných seminářů, workshopů i networkingových
akcí v rámci výroční porady zahraničních zastoupení agentury
CzechTourism se letos opět konala v Čechách i na Moravě.
Ředitelé zahraničních zastoupení předávali své zkušenosti
partnerům z privátní i státní sféry.
Celkem týdenní program zahájili ředitelé zahraničních
zastoupení 16. července studijní cestou po Moravskoslezském kraji, kterou uzavřel workshop v Ostravě.  

Úvodní setkání

Tradice organizace B2B workshopu pro regionální
subjekty napomohla k navázání vztahů na jednotlivých
zdrojových trzích. O schůzky s řediteli zahraničních
zastoupení projevilo zájem 15 společností. Kromě
toho se ředitelům prezentovalo také šest destinačních
managementů, které jim představily novinky
z regionů. Díky podpoře Moravskoslezského
kraje a Moravian-Silesian Tourism měli ředitelé
zahraničních zastoupení  možnost seznámit se
s nabídkami regionu, které budou poté propagovat
na svých trzích.
Porada se následně přesunula do Prahy,  CzechTourism
Trade Show nabídla sérii odborných seminářů,
workshop s řediteli zahraničních zastoupení
a networkingový večer. V rámci dopoledních seminářů
získali účastníci informace o charakteru a vývoji
na trzích v USA, Rusku, Japonsku, Itálii, Rakousku,
Velké Británii a Německu, konkrétních plánovaných
akcích jednotlivých zastoupení a praktické tipy pro
vstup na trh.

Závěrečné setkání s partnery, Praha

Workshop s desetiminutovými schůzkami s řediteli
zahraničních zastoupení byl během několika hodin
od registrace obsazen. Závěr CzechTourism Trade
Show patřil večernímu networkingovému setkání
zástupců agentury CzechTourism s partnery
v novobarokním sále Grand Hotelu Bohemia, které
předznamenalo marketingové téma roku 2017
„Baroko všemi smysly“.
Programu v rámci výroční porady zahraničních
zastoupení se celkově zúčastnilo více než 160 zájemců.
V Praze využilo možnost setkat se s řediteli
zahraničních zastoupení 80 zástupců z oblasti
cestovního ruchu a dalších 59 partnerů z řad státní
správy, kulturních institucí, dopravců či médií. Mezi
nimi byli například představitelé z Ministerstva
zahraničních věcí, Českých center, CzechTrade
či Prague City Tourism.
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A

B

C
D

A	B2B workshop s řediteli
zahraničních zastoupení
B	Školení o vybraných trzích
C	Workshop s regiony
D	Workshop ředitelů zahraničních
zastoupení s českými podnikateli
a regiony
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Společná
propagace
zemí
Visegrádské
čtyřky

Discover
Central Europe
Společné aktivity národních turistických centrál zemí Visegrádské čtyřky (V4)
probíhaly od 1. července za předsednictví Polska, které navázalo na roční
předsednictví České republiky. Propagace Visegrádských zemí byla realizována
jak na tradičních zdrojových trzích v USA, Rusku, Japonsku, Indii a Číně, tak
v nových zdrojových teritoriích s dobrým příjezdovým potenciálem
– v jihovýchodní Asii, v Latinské Americe, Jižní Koreji a regionu zemí SNS.
V celkovém součtu zrealizovaly Visegrádské země v roce
2016 kromě celoroční on-line propagace i šest road
show, čtyři studijní cesty pro tour operátory a cestovní
kanceláře, dvě destinační prezentace a mobilní aplikaci
Pocket guide spustily nově v ruské jazykové verzi.

Odborný B2B workshop

Agentura CzechTourism zaměřila své aktivity opět na
region jihovýchodní Asie. Realizací série destinačních
prezentací a B2B workshopů na Filipínách, v Singapuru,
Malajsii a Thajsku navázala na velmi úspěšný formát road
show z roku 2015. Akce, do jejíž organizace se významně
zapojila Velvyslanectví České republiky ve všech
teritoriích a které se zúčastnilo 11 evropských společností,
oslovila téměř 300 nákupčích ze segmentů leisure i MICE.
Nový formát studijních cest představila zahraniční
zastoupení CzechTourism Hong Kong, Jižní Korea
a Mexiko, která v rámci programu zorganizovala
v České republice B2B workshopy, jichž se účastnili
podnikatelé ze všech visegrádských zemí. Individuální
jednání byla zaměřena nejen na představení služeb
asijským partnerům, ale také na rozvoj společných
produktů středoevropských podnikatelů.
Studijní cesta deseti korejských touroperátorů
byla propojena s výročním workshopem agentury
CzechTourism „Czech Republic Travel Trade Day“
a přispěla k propagaci produktu „Morava“, který
intenzivně rozvíjí korejská pobočka CzechTourism.
S turistickou nabídkou Moravy se seznámili také tour
operátoři z Latinské Ameriky.

Úspěšný koncept visegrádské spolupráce založené na
atraktivní turistické nabídce a kvalitní infrastruktuře
v unikátním kulturně a historicky propojeném regionu
potvrzuje také zvyšující se objem prostředků získaných
na realizaci propagačních aktivit v partnerské spolupráci
s komerčními subjekty – v roce 2016 šlo o více než 50 000
euro v rámci přímých finančních či barterových plnění.
V celkovém součtu investovaly středoevropské státy na
společnou kampaň v roce 2016 více než 220 tisíc euro.
Česká republika se jako turistická destinace
představila v Iránu a Izraeli:
První oficiální představení České republiky jako
turistické destinace v Íránu proběhlo 1. června
2016 v Teheránu pod záštitou Velvyslanectví České
republiky ve spolupráci s CzechTourism, FreytagBerndt, Turkish Airlines, Prague City Tourism
a Magistrátu hlavního města Prahy. Prezentační akce
přiblížila zástupcům téměř 25 íránských cestovních
kanceláří z Teheránu, Tabrízu a Isfahánu Českou
republiku jako atraktivní turistický cíl Evropy.
Se zástupci íránských cestovních kanceláří mohli
čeští podnikatelé jednat také v rámci mezinárodního
workshopu Czech Republic Travel Trade Day v září
v Olomouci. Kromě Prahy bude Česká republika zvát
íránské turisty i do regionů – na památky UNESCO,
historická města, originální lázeňskou tradici, přírodní
scenérii či kulturní život. Írán se tak (spolu s Indií,
Izraelem a zeměmi Perského zálivu) zařadil do skupiny
strategických trhů agentury CzechTourism, na kterých
bude probíhat kontinuální propagace České republiky.
Izrael: prezentace a B2B workshop Czech Republic
– Land of Stories:
Ve spolupráci s  Karlovarským krajem a Velvyslanectvím
České republiky představila na konci listopadu agentura
CzechTourism v izraelském Tel Avivu Českou republiku
jako atraktivní turistický cíl pro Izraelce cestující
za poznáním kultury, památek, lázeňství a přírody.
Prezentace a workshopu se účastnilo 50 izraelských
společností, z Česka přijelo celkem 16 podnikatelů,
generálním partnerem akce byl Karlovarský kraj.
V roce 2016 přijelo do České republiky téměř 170 tisíc
turistů z Izraele, oblíbeným cílem je kromě Prahy
například Karlovarsko, a to díky velkému zájmu
o české lázně. Izrael byl v roce 2016 pro české firmy
třetím nejvýznamnějším mimoevropským exportním
teritoriem (po Spojených státech a Číně). V současné
době představuje jeden z nejrychleji rostoucích trhů
v oblasti vývozu zboží a je premiantem také v růstu
vývozu služeb, zejména v cestovním ruchu.
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Press tripy
a fam tripy
Oddělení press a fam tripů realizovalo v roce 2016 ve spolupráci
se zahraničními zastoupeními 11 hromadných akcí – čtyři
fam tripy a sedm press tripů. Zároveň se podílelo na dalších
12 akcích pro zahraniční novináře, touroperátory a filmaře. Česká
republika přivítala celkem 442 B2B partnerů – 107 novinářů
a 335 touroperátorů z 25 různých zemí světa. Hodnota jejich
mediálních výstupů k lednu 2017 činí téměř 29 mil. Kč.
Oddělení připravilo nové originální itineráře
k tématu 700. výročí narození Karla IV., v jejichž
rámci představilo novinářům zajímavá místa České
republiky spojená s jeho osobností. Díky spolupráci
s partnery z jednotlivých krajů poznávali zahraniční
novináři a touroperátoři české regiony a jejich bohatou
nabídku nejen v oblasti architektury, lázeňství či
kulturního dědictví, ale i možnosti trávení aktivitní
dovolené. Efektem edukativních cest je nejen zvyšování
zájmu turistů o cestování do České republiky, ale
také ovlivňování šíře nabídky cestovních kanceláří
a posilování znalosti České republiky u partnerů, kteří
zájezdy pro turisty připravují a propagují.   

a Český Krumlov. Z aktivit se oblibě těšila cyklistika
a lyžování. Studijní cesty pro aktivní cílovou skupinu
představovaly Labskou stezku a produkt Moravských
vinařských stezek.
Oddělení press a fam tripů se také zapojuje do
přípravy programů studijních cest organizovaných
zahraničními pobočkami CzechTourism
a spolupracuje se zahraničními televizními štáby,
které přijíždějí do České republiky natáčet pořady
s cestopisnou tématikou, lifestylové pořady či
celovečerní filmy.

V dotazníkovém šetření, s jehož pomocí jsou všechny
realizované akce pravidelně vyhodnocovány,
se oddělení zaměřuje na spokojenost účastníků
s programem a organizací akce, volbou ubytování,
restaurací, nejzajímavější částí programu a celkovou
spokojenost s press nebo fam tripem. Velmi pozitivně
byl v roce 2016 hodnocen zejména samotný program
a adekvátnost poskytnutých informací, díky kterým
vznikly četné výstupy v zahraničních médiích
nebo byla Česká republika zařazena do nabídky
zahraničních touroperátorů. Mezi nejoblíbenějšími
destinacemi byly uváděny Kroměříž, Plzeň, Brno

Jak hodnotíte
program?
(n=86)

výborný

53 %
velmi dobrý
33 %
dobrý
11 %

A

Press trip na téma Karel IV.

B

Press trip české sklářství

C

Press trip lázně

Jak hodnotíte
organizaci
akce? (n=88)

Jak hodnotíte
výběr
ubytování?
(n=86)

Jak hodnotíte
výběr
restaurace?
(n=86)

Excellent

Excellent

Excellent

56 %
Very good
41 %
Good

55 %
V
 ery good
38 %
G
 ood

63 %
V
 ery good
29 %
G
 ood

Jak jste byli
celkově
spokojeni
s akcí? (n=86)

Very satisfied

71 %
Satisfied
16 %
N
 /A
11 %

Oddělení press a fam tripů inicializovalo výzvu k partnerské spolupráci v rámci realizace press a fam tripů pro rok 2017. Cílem bylo získat
nové partnery pro zabezpečení těchto poznávacích cest a zajistit při jejich návštěvě České republiky program, který nabídne atraktivní
turistickou nabídku včetně kvalitních služeb.
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Mediální REPORT 2016
Portál www.czechtourism.com láká do České republiky v deseti
jazykových mutacích potenciální návštěvníky na příběhy měst,
osobností, architektury i krajiny. Důležitou součástí webu je i kalendář
akcí
poskytující
detailníMEZIROČNÍ
informace
o nejdůležitějších událostech,NÁVŠTĚVNOST DLE ZEMÍ:
CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST,
SROVNÁNÍ:
za kterými se vyplatí přicestovat. Stránky v roce 2016 zaznamenaly
země
návštěvy
rekordních 3,5 milionu návštěv.

Vizualizace nejpopulárnějších podstránek:

+24 %

více návštěv oproti
roku 2015

více návštěv oproti

Castles and chateaux
–
roku 2014
the greatest Czech
treasures

PRŮMĚRNÉ UKAZATELE CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Prague

2,30

stránek na návštěvu
v roce 2016

Astronomical Clock
on the Old Town
Square

02:19

průměrná délka návštěvy
v roce 2016

59,1 %

Payments,
Markets
stránky
in Prague
Prices and Odkazující
Tips
Organické vyhledávání
Přímá návštěvnost

11,9%

Rusko

23 1 807
1 99 499

Japonsko

1 8 1 56 1

Itálie

1 43 607
Ten gems
of Prague

Prague Castle

Historical towns – you
will feel like you are
in a fairy tale

48 hours in the life

Weekends, Public
Holidays and School
Holidays

North Bohemia

South

Český
Krumlov

Bohemia
400
000

300 000
200 000

Sociální sítě

44 1 759

míra okamžitého opuštěníof a citizen of Prague
v roce 2016

ZDROJE NÁVŠTĚVNOSTI
V PRŮBĚHU
ROKU:
Currency,
Christmas
Winiety
w Czechach

Německo
Karlovy
USA Vary

Winter
activities –
active
holidays
in white

Moravia and Silesia

530 7 1 6

454 1 97

Entry to
the Country

Transport in the Czech
Republic

Central
Bohemia

100 000

PPC reklama

0

69,7%

Plocha odpovídá návštěvnosti podstránek. A přestože
je toto 20
nejvíce navštěvovaných stránek akcí/aktivit, v celkovém součtu tvořily jen 27 % všech zobrazení akcí/aktivit.
Display
reklama

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ STRÁNKY:
stránka

zobrazení

Prague

1 5 1 892

Winiety w Czechach …

1 19 418

AKTIVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI:

Search results

85 790
63 983

Brochures

55 608

Истории

5 1 1 77

Praga

48 670

Destinations

45 663

Activities

44 753

Prague

44 496

Waluta, płatności, cen…

39 850

Astronomical Clock o…

38 3 1 5

Прага

35 870

Prag

35 1 48

říjen

září

srpen

červenec

květen

červen

SHRNUTÍ:
V roce 2016 jsme na webu CzechTourism.com
zaznamenali přes 3,4 milionu návštěv. Šlo tak
o vůbec nejvyšší návštěvnost od roku 2013.

34 %

102 3 1 2
Trips

duben

Plocha odpovídá návštěvnosti podstránek. A přestože je toto 20 nejvíce navštěvovaných stránek akcí/aktivit, v celkovém součtu tvořily jen
Ostatní
27 % všech zobrazení akcí/aktivit.

prosinec

návštěv
v roce 2016

+15 %

Polsko

ČR

listopad

3 442 000

březen

3,5 milionu
návštěv
v roce
2016

Portály agentury CzechTourism
CzechTourism.com

únor

Portály agentury
CzechTourism
dosáhly
historicky
nejvyšší
návštěvnosti

leden
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34 % návštěvníků otevřelo víc než jednu stránku.

PODÍL MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ:

Celoroční analýza návštěvnosti webu, zdroj Google Analytics

35%

54%

11%

Za zmínku stojí dlouhodobý zájem o „Winiety“.
Nejvíc návštěvníků tak bylo z Polska (15 %), dále
z Česka (13 %) nebo Německa (13 %). Meziročně
nejvíc vzrostla návštěvnost z Ruska.
Z relevantních zemí nejvíc stránek během své
návštěvy prohlíželi návštěvníci z Jižní Koreje,
Slovinska nebo Lotyšska. Průměrně nejméně
stránek naopak otevírali Slováci či Japonci.
Návštěvnost webu byla ze 70 % tvořena vyhledávači, ty zároveň meziročně nejvíc vzro stly
(+344 tisíc návštěv).

On-line reklamy celkem přivedly téměř 430 tisíc
návštěv, především z Ruska, Japonska, Německa,
Polska nebo Nizozemska. Kampaně probíhaly
především v období leden-duben.

Ze zemí s výrazným podílem mobilních zařízení
stojí za zmínku Keňa (81 %) nebo Japonsko (66 %)
Zdroje dat: Google Analytics™, Google Trends™,
Facebook API, SimilarWeb.

65

Portály agentury CzechTourism
Kudyznudy.cz
I portál www.kudyznudy.cz dosáhl v roce 2016 historicky nejvyšší
návštěvnosti – zaznamenal téměř 14 milionů návštěv od 6,9 milionů
návštěvníků a téměř 50 milionů zobrazených stránek. Projekt propojuje
podnikatele a provozovatele s jejich návštěvníky, a tím pomáhá oběma
stranám. Za rok 2016 zde přibylo na 24 000 nových záznamů.
Vizualizace nejpopulárnějších akcí/aktivit:

Signal festival světla
v Praze

Pražský novoroční
ohňostroj

Stezka v oblacích Dolní
Morava

Stezka korunami
stromů s tobogánem
u Lipna

Český Grand Canyon –
Velká Amerika
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm –
Valašské muzeum v přírodě

Matějská pouť
v Praze

Čapí hnízdo – areál
nedaleko Prahy

Pohádková vesnička Podlesíčko
– originální ubytování, které
rozzáří dětské oči

Vánoční trhy
Praha

Výstava Titanic
v Praze

Retro –
tematická
výstava
v Tančícím
domě

Mirakulum –
výprava do země
zábavy i poznání

Kontaktní Zoopark
ve Zvoli

Ledové království –
pohár města Rožnova
Vánoční
trhy Brno

Řípská
pouť
Televizní věž Žižkov –
Tower Park Praha

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

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

Kategorie
akcí:
Kategorie akcí:
název
kategorie
název kategorie

celkem
zobrazení
celkem
zobrazení

unikátních
unikátních
akcí akcí

Výstavy
Výstavy

1 389
1 389
163163

3 0733 073

452

452

Společenské akce
Společenské
akce

1 360
441441
1 360

3 8743 874

351

351

Akce pro
pro děti
děti

1 258
527527
1 258

3 7613 761

335

335

Festivaly
Festivaly

869869
782782

1 6501 650

527

527

Historické aavojenské
Historické
vojenskéakce
akce

826826
541541

1 3911 391

594

594

Sportovní akce

Sportovní akce

786 272

2 182

360

360

Gastronomické akce

621 141

1 241

501

Lidová řemesla a trhy

547 799

1 273

430

Hudební a divadelní akce

412 155

2 864

144

Karel IV.

179 669

224

Gastronomické akce
Lidová řemesla a trhy

Hudební a divadelní akce
Karel IV.

786 272

621 141
547 799
412 155
179 669

2 182
1 241
1 273

2 864
224

ø na
zobr.
na akci
ø zobr.
akci

802

Celoroční analýza návštěvnosti webu, nejnavštěvovanější kategorie akcí, zdroj Google Analytics

501
430
144
802

14 milionu
návštěv
v roce
2016
6,9 milionů
návštěvníků

Téměř
50 milionů
zobrazených
stránek
24 000
nových
záznamů

Pohádkové
peklo
Čertovina
u Hlinska
Naučná stezka
Beskydské nebe

Portály agentury
CzechTourism
dosáhly
historicky
nejvyšší
návštěvnosti

66

CzechTourism
Výroční zpráva 2016

On-line distribuce – celoroční analýzy webů
Pro projektové a kampaňové weby nebyly v roce 2016 realizovány významné
marketingové kampaně, což se odrazilo na meziročních srovnáních návštěvnosti.
Projektové weby jsou ve fázi udržitelnosti.
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On-line distribuce – celoroční analýzy webů
Pro projektové a kampaňové weby nebyly v roce 2016 realizovány významné
marketingové kampaně, což se odrazilo na meziročních srovnáních návštěvnosti.
Projektové weby jsou ve fázi udržitelnosti. Novým projektem roku 2016 byl webový
portál K 700, inspirací na výlety do regionů spojených s odkazem Karla IV. se
inspirovalo přes 400 000 návštěvníků.
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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 2016 jsme nejen úspěšně nastavili
personální metodiku a směrnice pro efektivní
hodnocení zaměstnanců a nastavení cílů,
ale činnost odboru spočívala i v každodenní
doslova mravenčí práci. Od evidence
objednávek a smluv přes administrativu
související s realizací zahájených zadávacích
a výběrových řízení až k zajištění povinných
školení, či detailní práci finančního oddělení,
ve které je důležitá preciznost při evidenci
skladu, rozmanitosti účetních operací či
jednotlivých kontrolních hlášení a účetních
závěrek.“
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 2016 zadala ČCCR – CzechTourism 102 veřejných
zakázek v celkové hodnotě 104 682 169,40Kč bez DPH,
přičemž dodavatelé pro plnění jejich předmětů byli vybráni
zejména na základě otevřených zadávacích řízení.
Z celkového součtu 102 veřejných zakázek bylo
97 veřejných zakázek malého rozsahu a 5 veřejných
zakázek podlimitních.

Veřejné zakázky
agentury
CzechTourism
v roce 2016
– objem
finančních
prostředků
celkově

VZMR

87 %
podlimitní
13 %

nadlimitní
0%

Finanční oddělení a administrace
zahraničních zastoupení
Finanční oddělení je podpůrnou složkou organizace, přesto
je jeho práce zásadní a pro fungování organizace jako celku
nezbytná. V roce 2016 se oddělení potýkalo se zvýšenými
požadavky souvisejícími s měnící se legislativou, novými
potřebami ve sledování toku financí i s neuspokojivou
personální situací. Přesto se díky osobnímu nasazení podařilo
všechny změny postupně do chodu organizace zapracovat
a plynule spolupracovat s ostatními odděleními agentury.
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Rozvaha k 31. 12. 2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

AKTIVA

Účetní období
Běžné
Brutto

Korekce

Minulé

Netto

306.765.300,75 120.927.762,45 185.837.538,30 190.548.859,10

A.

Stálá aktiva

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.2.

180.490.650,76 119.427.832,56

61.062.818,20

64.020.481,07

25.003.708,81

13.676.532,73

11.327.176,08

9.986.652,91

012

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

013

1.916.932,47

1.894.199,47

22.733,00

97.400,00

A.I.3.

Ocenitelná práva

014

13.200.545,49

4.931.221,58

8.269.323,91

9.889.252,91

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

6.851.111,68

6.851.111,68

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

3.035.119,17

0,00

3.035.119,17

0,00

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

155.486.941,95 105.751.299,83

49.735.642,12

54.033.828,16

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

58.407.540,47

47.970.955,19

51.587.827,19

A.II.4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

26.628.128,51

25.063.691,58

1.564.436,93

2.272.750,97

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

22.280.067,78

22.280.067,78

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

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

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

9.501.551,18

0,00

9.501.551,18

B.I.1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Materiál na skladě

112

9.472.853,14

0,00

9.472.853,14

11.463.429,18

B.I.3.

Materiál na cestě

119

28.698,04

0,00

28.698,04

2.825.215,33

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

29.036.206,26

1.499.929,89

27.536.276,37

65.435.564,97

126.274.649,99

1.499.929,89 124.774.720,10 126.528.378,03
14.288.644,51
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné
Brutto

Korekce

Minulé

Netto

B.II.1.

Odběratelé

311

2.907.769,21

1.499.929,89

1.407.839,32

1.676.983,73

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

6.645.705,32

0,00

6.645.705,32

18.602.139,25

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

5.786.737,45

0,00

5.786.737,45

898.724,28

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

4.130,00

0,00

4.130,00

0,00

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

12.646.040,78

0,00

12.646.040,78

6.644.774,72

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

36.567.393,09

B.II.33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

B.III.

Krátkodobý finanční majetek

B.III.1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III.2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III.3.

1.045.823,50

0,00

1.045.823,50

1.045.549,90

87.736.892,55

0,00

87.736.892,55

46.804.168,55

251

0,00

0,00

0,00

0,00

253

0,00

0,00

0,00

0,00

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

86.902.159,74

0,00

86.902.159,74

46.311.975,78

B.III.10.

Běžný účet FKSP

243

105.186,38

0,00

105.186,38

91.863,79

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

101.164,30

0,00

101.164,30

39.940,10

B.III.16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.17.

Pokladna

261

628.382,13

0,00

628.382,13

360.388,88
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné

Minulé

PASIVA

PASIVA CELKEM

185.837.538,30

190.548.859,10

C.

Vlastní kapitál

154.101.701,50

140.948.091,11

C.I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

59.637.369,94

65.890.845,94

C.I.1.

Jmění účetní jednotky

401

49.277.327,83

54.146.519,83

C.I.2.

Fond privatizace

402

0,00

0,00

C.I.3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

8.068.001,91

9.479.285,91

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

27.000,00

0,00

C.I.7.

Opravy předcházejících účetních období

408

2.606.345,80

2.606.345,80

68.269.654,24

70.140.770,89

C.II.

Fondy účetní jednotky

C.II.1.

Fond odměn

411

78.354,94

617,80

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

224.686,26

118.654,19

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

45.944.638,86

54.280.000,72

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

20.864.412,59

14.583.936,59

C.II.6.

Ostatní fondy

419

C.III.

Výsledek hospodaření

0,00

0,00

26.194.677,32

4.916.474,28

C.III.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

26.194.677,32

4.916.474,28

C.III.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

C.III.3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

0,00

0,00

C.IV.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

0,00

0,00

C.IV.1.

Příjmový účet organizačních složek státu

222

0,00

0,00

C.IV.2.

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

31.735.836,80

49.600.767,99

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

31.735.836,80

49.600.767,99

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

5.472.194,00

5.920.104,41

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

2.129.585,00

0,00

D.III.12.

Sociální zabezpečení

336

858.129,00

0,00

D.III.13.

Zdravotní pojištění

337

367.942,00

0,00

441
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Běžné
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D.III.14.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

D.III.15.

Daň z příjmů

341

0,00

2.870,00

D.III.16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

387.144,00

0,00

D.III.17.

Daň z přidané hodnoty

343

1.119.034,00

857.941,00

D.III.18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

18.323.450,00

35.841.928,80

D.III.19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

264.906,88

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

0,00

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

0,00

0,00

D.III.36.

Výnosy příštích období

384

361.899,17

0,00

D.III.37.

Dohadné účty pasivní

389

2.716.459,58

6.569.254,90

D.III.38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

0,05

143.762,00
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016
(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

420.658.667,33

0,00 601.375.148,22

0,00

A.I.

Náklady z činnosti

417.886.118,54

0,00 597.915.716,69

0,00

A.I.1.

Spotřeba materiálu

501

17.780.600,54

0,00

16.121.889,29

0,00

A.I.2.

Spotřeba energie

502

2.052.115,60

0,00

2.108.435,43

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

1.761.833,13

0,00

1.133.118,39

0,00

A.I.9.

Cestovné

512

6.753.721,00

0,00

5.856.982,58

0,00

A.I.10.

Náklady na reprezentaci

513

8.739.307,22

0,00

9.285.846,59

0,00

A.I.11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.12.

Ostatní služby

518 325.546.627,10

0,00 453.510.795,11

0,00

A.I.13.

Mzdové náklady

521

29.702.624,00

0,00

36.779.989,00

0,00

A.I.14.

Zákonné sociální pojištění

524

9.882.731,00

0,00

12.097.696,00

0,00

A.I.15.

Jiné sociální pojištění

525

129.574,00

0,00

154.019,00

0,00

A.I.16.

Zákonné sociální náklady

527

392.316,28

0,00

1.147.101,51

0,00

A.I.17.

Jiné sociální náklady

528

439.774,00

0,00

559.778,00

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

350.733,60

0,00

529.795,69

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

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.23.

Jiné pokuty a penále

542

-7.585.572,00

0,00

35.831.741,00

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

15.146,00

0,00

A.I.27.

Tvorba fondů

548

35.790,87

0,00

0,00

0,00

A.I.28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

6.280.476,00

0,00

7.018.284,00

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

0,00

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

181.966,03

0,00

133.012,94

0,00

A.I.34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1.462.645,41

0,00

1.779.782,19

0,00

A.I.36.

Ostatní náklady z činnosti

549

13.962.998,76

0,00

13.836.447,97

0,00

A.II.

Finanční náklady

2.779.548,79

0,00

3.396.541,53

0,00

A.II.1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2.

Úroky

562

432.549,00

0,00

0,00

0,00

A.II.3.

Kurzové ztráty

563

2.346.999,79

0,00

3.396.541,53

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

-7.000,00

0,00

62.890,00

0,00

A.V.1.

Daň z příjmů

591

50.000,00

0,00

62.890,00

0,00

A.V.2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

-57.000,00

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

B.

VÝNOSY CELKEM

446.853.344,65

0,00 606.291.622,50

0,00

B.I.

Výnosy z činnosti

19.558.938,24

0,00

34.634.648,47

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

6.252.512,19

0,00

6.675.769,99

0,00

B.I.3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

6.000,00

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

0,00

0,00

1.044.774,50

0,00

B.I.10.

Jiné pokuty a penále

642

200,00

0,00

673.745,20

0,00

B.I.11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0,00

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

27.500,00

0,00

14.975,18

0,00

B.I.15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.16.

Čerpání fondů

648

13.207.628,49

0,00

26.154.477,83

0,00

B.I.17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

71.097,56

0,00

64.905,77

0,00

B.II.

Finanční výnosy

577.784,61

0,00

658.692,65

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

5.170,91

0,00

11.890,81

0,00

B.II.3.

Kurzové zisky

663

572.613,70

0,00

646.801,84

0,00

B.II.4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0,00

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

426.716.621,80

0,00 570.998.281,38

0,00

B.IV.1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671 426.716.621,80

0,00 570.998.281,38

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

26.187.677,32

0,00

4.979.364,28

0,00

C.2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

26.194.677,32

0,00

4.916.474,28

0,00
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Komentář k finančnímu
hospodaření
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism hospodaří
s prostředky státu získávanými z rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj. Další finanční prostředky získává vlastní činností
v rámci své hlavní činnosti. Rozpočet na rok 2016 byl nastaven
jako vyrovnaný.
Výnosy roku 2016

Výsledek hospodaření

Celkové výnosy jsou ve výši
446.853.344,65 Kč

Výsledkem hospodaření za rok 2016
je zisk ve výši 26.194.677,32 Kč

Výnosy z činnosti jsou především z prodeje služeb
ve výši 6.252.512,19 Kč obsahující přefakturaci části
nákladů za spoluúčast na námi organizovaných akcích
jiným subjektům. Jedná se o účasti na veletrzích,
workshopech nebo roadshow v Česku i po světě.
Čerpání rezervního fondu na úhradu odvodu a penále
za porušení rozpočtové kázně za roky 2010–2014
ve výši 10.793.599 Kč a použití rezervního fondu
tvořeného z ostatních titulů za použití daru od
Jihomoravského kraje ve výši 33.529,49 Kč.

K takto vysokému účetnímu zisku došlo z důvodu
snížení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
udělené v roce 2015 z let 2010–2014. CzechTourism
se proti těmto uděleným odvodům a penále bránil
všemi zákonnými opravnými prostředky a nakonec se
jejich výši podařilo v průběhu roku 2016 snížit o více
než 25 milionů korun. Pokud by k této pozitivní situaci
nedošlo a odvody nebyly částečně prominuty, byl by
hospodářský výsledek lehce nad 1 milionem korun.

Finanční výnosy: Kladné úroky ve výši 5.170,91 Kč
a kurzové zisky 572.613,70 Kč.
Výnosy z transferů: Příspěvek na činnost od
zřizovatele ve výši 425.827.252 Kč, dotace od
Karlovarského kraje ve výši 200.000 Kč a od Města
Karlovy Vary ve výši 360.000 Kč na pořádání akce
Tourfilm a dotace od Evropské komise na pořádání
akce EDEN ve výši 570.725,14 Kč.

Náklady roku 2016
Celkové náklady jsou ve výši
420.658.667,33 Kč
Náklady z činnosti zahrnují mimo jiné nákup PHM
a drobného materiálu ke služebním automobilům,
nákup kancelářských potřeb, kde meziročně došlo k
úspoře. Další nákladovou položkou je nákup drobného
hmotného majetku v hodnotě 277.335,57 Kč. Velkou
položkou je výdej a distribuce propagačních tiskovin
a předmětů a to ve výši 15.358.159,71 Kč. Náklady
na elektrickou energii, plyn a vodné jsou celkově
pod 0,5 % celkových nákladů a část jich je nákladově
přenášena na nájemce – CRR a později v druhé
polovině roku SFRB.
Cestovné pro aktivity CzechTourism bylo pro
tuzemské i zahraniční cesty ve výši 6.753.721,00 Kč.
Dalšími významnými náklady jsou monitoringy,
webové služby. Největší nákladovou položkou jsou
výdaje za marketingové a PR služby, které se pohybují
na 50 % celkových nákladů.
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