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Příjmy ČR ze zahraničního cestovního ruchu/lncome from foreign tourlsm 1993_2000
V milionech Kčiin miIlion

CZK

ř

V milionech USD/|n mi]lion

USD

Úvod

n

í slovo

ře d ite

le

Světová organizace cestovního ruchu v Madridu (WTO)

hodnotí rok 2000 jako nejúspěšnějšív posledním desetiletí. 0bjem mezinárodní turistiky se loni

zýšil o 7,4 pro-

centa a výnosy z ní dosáh|y úctyhodné výše 476 miliard
doIarů. Cestovní ruch objevuje stá|e nové atraktivní cí|e
a

v mnoha státech

se jiŽ staI

prvořadým zaměstnavate-

lem a stimulátorem ekonomiky vůbec.

Nemalý vyznam má cestovní ruch i pro Českou republiku'

Miliardy dolarů, které u nás kaŽdoročně zanechají zahraničnínávštěvníci, jsou vítaným přínosem pro trvaIe
pasivní obchodní bilanci a desetitisíce pracovních mist
ve službách cestovního ruchu zmírňujínezaměstnanost
právě v nejvíce postiŽených oblastech..lenŽe podobný

ýznam

má cestovní ruch i pro jiné státy, takŽe o zahra-

ničníhostyje nutné v silné konkurenci aktivně a odborně
soupeřit. Proto byla

)iŽk1.4' 1993 ustavena

Česká

Ceská repub|ika

-

a zejména Praha _ rozhodně netrpí ne-

centrá|a cestovního ruchu jako profesionální útvar na

dostatkem zahraničníchnávštěvniků; současným úkolem

podporu příjezdového cestovního ruchu.

je prodIouŽení délky jejich pobytu. To znamená doplnit
již úspěšnou, a|e krátkodobou městskou a poznávací tu_

Zák|adním posláním ČCCn, prispěvkové organizace v pů-

ristiku téŽ de|šími dovolenkoými, rekreačními a lázeň_

sobnosti Ministerstva pro místní rozvoj, je koordinace

skými pobyty zahraničníchhostů v regionech. K tomuto

státní propagace s činnostípodnikatelské sféry v cestov-

poŽadavku nás vedou téŽ kaŽdoročníprůzkumy motivace

ním ruchu a vytváření střednědobé marketingové

a spoLřebního chování cizinců v Česku, zadávane naší

strategie na domácím i zahraničním trhu turistiky. Ve své

centrálou renomovaným agenturám. Vyplynula z nich

práci se opírá především o 12 zahraničních zastoupení

mimo.jiné i potřeba posí|it marketingovou sloŽku naší

v

činnosti, coŽ se promítá jiŽ letos v nové organizačni

1

1

státech, která zkoumají poptávku ve vymezené ob-

lasti a zpětně zajištují cílenou propagaci Českérepubliky
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struktuře ČCCR.

jako atraktivní země mezinárodního turismu. Zahraniční

=
Č

pobočky jsou nákladnou, aIe eíektivnís|oŽkou ČCCR.

C)

Proto bylo v minulém roce připraveno otevření dalších

5-

dvou: v Maclridu pro oblast Španělska a Latinské Ameriky
a

+)

v Mnichově, která bude jiŽ druhou (ved|e pobočky

,l-r

v Berlíně) v Německu, tj. v nejvýznamnější zdrojové zemi

(n

u
u

pro náš pří.jezdový cestovní ruch'

co

.co
DaIšíúspěšně se rozvíje'jícíčinností Čccn.je odborná

I
g

u
L)

pomoc regionům při vytváření a propagováníjejich specifického turistického produktu. Tato pomoc

-

např.

v

ttl

u

společnéorganizování propagačních regionálních dnů

'L)

pro novináře a cestovní kanceláře, přidělování qrantů pro
vybrané regioná|ní projekty, organizační a z veIké části
i

finanČnízajištování prezentace regionů - má zásadní

uiznam téŽ pro příjezdovou turistiku.

lng. Karel Nejdl, CSc.
ředitel ČCCR
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The Madrid-based World Tourism 0rganization (WTO)

country to the Czech Republic in terms of incoming

evaluates the year 2000 as the most successful of the

tourism.

past decade. Last year, the volume of international

tourism increased by 7.4 per cent, whereas the receipts

Another of the CTA's successful activities is the pro-

from tourism amounted to a respectable 476 billion

vision of specialized support to individual regions in

dollars. The travel industry has been discovering new

the creation and promotion of their specific tourist

attractive destinations and in many countries it has

products. This support-for example, the joint organiza-

become the primary source of employment and the sti-

tion of promotional regional days for journalists and

mulator of the economy in general.

travel agencies, the allocation of grants to selected
regional projects and the organizational and mostly

The travel industry is also very important for the Czech

also financial assistance in the preparation of the pre-

Republic. The billions of dollars which foreign tourists

sentation of individual regions-is of fundamental

leave in this country every year are a welcome contribu-

importance for incoming tourism.

tion to the constantly passive trade balance, and the tens
of thousands of.jobs created in tourist services help de-

The Czech Republic-and especially Prague-does not

crease unemployment in the country's most adversely

definitely lack foreign visitors. The CTA's immediate

affected regions. However, the travel trade plays an im-

task is, however, to help expand the length of their

portant role in other countries as well, and that is why

stays. This means to supplement short-term urban

the favour of foreign visitors should be competed for

tourism and sight-seeing trips, however successful, by

actively and professionally in the face of strong interna-

longer holiday, relaxation and spa stays in individual

tional competition. This was the reason why on April

regions. This requirement is also supported by the

1

1,

993, the Czech Tourist Authority (CTA) was established

as a professional

institution acting in support of the in-

coming tourism.

results of annual research aimed at establishing the

Czechia, which the CTA entrusts to prestigious agen-

The fundamental task of the CTA, a contributory

strengthen the marketing aspects of our activity. This

organization operating under the Ministry for Regional

requirement has been reflected already this year in the

Development, is to coordinate state-run promotion

CTA's new organizational structure.
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the domestic and international tourist markets. ln its

=

activity, the CTA relies especially on its twelve foreign
offices which operate in eleven countries. They research demands in specific regions and ensure the

targetted promotion of the Czech Republic as an
attractive country on the international tourist market.
Although costly, the CTA's foreign offices constitute

responsible for the regions of Spain and Latin America,

:::

a

and to conceive medium-term marketing strategies for

two CTA offices abroad: one in Madrid, which will be

=

C

and the activities of businesses in the travel industry

preparations were made for the opening of another

-

motivation and consumer behaviour of foreigners in
cies. Among other things, they point to the need to

an effective part of its structure. That is why, last year

!

#r**fa-,f

and one in Munich. The latter will be the CTA's
second foreign office to be opened in Germany (the

lng. Karel Nejdl, CSc.

other is in Berlin), which is the most important source

CTA Director

Kdo a kde jsme

lntroducing Ourselves

Našímúkolem je propagovat Českou republiku doma

Our aim is to promote the Czech Republic both at home

iv

zahraničíjako pohostinnou zemi s příjemným klima-

and abroad as a hospitable country with a pleasant

tem a s pestrou nabídkou turistických atraktivit a sluŽeb;

climate and a varied offer of tourist attractions and

současně pomáháme tuto nabídku stále rozšiřovat

services. At the same time, we help expand this offer

a zkvalitňovat. Děláme to s

ýznamným přispěním

ých

constantly, while enhancing its quality. Asisted signifi-

dvanácti zahraniČních zastoupení vjedenácti státech tří

cantly by our twelve foreign offices, whicltoperate in

kontinentů

eleven countries on three continents, we are trying to

- sběrem, zpracováním a distribucí informací o cestov-

achieve this objective by peďorming the following
activities:

ním ruchu,

- organizací {stav, odborných workshopů

a účastína

- collection, procesing and distribution of information
related to the travel industry,

veletrzích turismu,

-

organizací odborných sympozií o cestovním ruchu,

- organization of exhibitions and specialized workshops
and participation in travel industry fairs,

- vydáváním neperiodických propagačních tiskovin

- orqanization of specialized symposia on the travel in-

a zpravodaje Cestovní ruch,

-

I
I

metodickou pomocí a finanČní podporou tvorby a propagace nabídky turistických regionů,

- vytvářením
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a aktualizací vlastních

- spoluprací s domácími

- publication of non-periodical promotional
printed materials and a bulletin entitled The Travel

internetoých stránek,

a zahraničními sdělovacími pro-

středky.

Trade,

-

methodological assistance and financial support
in the creation and promotion of tourist opportunities

in individual tourist regions,

Sílícíkonkurence v nabídce mezinárodní turistiky vyŽaduje posilování aktivní složky naší činnosti. Proto bylo

- creation and up-dating of the

ních zastoupení (v Madridu a v Mnichově), které se bude

=

realizovat v letošním roce.

CTA's own internet

pages,

v roce 2000 připraveno otevření dvou nových zahranič-

F

O

dustry,

- cooperation with the national and foreign mass
media.

V minulém roce se uskutečnila důkladná rekonstrukce

The increasing competition on the international tourist

a modernizace budovy ČCCn na Vinohradské třídě.

markets requires that the active aspects of our activities
be strengthened. That is why preparations were made in

o
a

the year 2000 for the opening of two new CTA foreign
offices (one in Madrid and one in Munich). This project
is

to be implemented this Year.

Stavební práce probíha|y bez přerušení činnosti cent-

Last year, the CTA's building, located in Vinohradská

rály, takŽe přinesly našim zaměstnancům nemá|o

Street, underwent thorough renovation and moderni-

strastí. Výsledkem však nyní je opravdu důstojné

zation. As the CTA managed to continue its activity

pracovní prostředí, které přestavěná budova poskytuje

without any interruption, the renovation brought

navíc téŽ Centru pro regionální rozvoj' Euro lnfo

increased demands on its employees and caused a lot

Centru, Asociaci českých cestovních kanceláří a agen-

ofstress. The result, however, is a truly respectable

tur a FlJETu

-

Mezinárodní federaci novinářů

working environment, which the renovated building

o cestovním ruchu. A našíchloua spisovatelů píšících

also provides for the Centre for Regional Development,

bou se stala v přízemí nově otevřená odborná knihovna

the Euro lnfo Centre, the Association of Czech Travel

pro veřejnost a regionální informační centrum se sa-

0ffices and Agencies and

Ionkem, zapůjčovanýmbezplatně subjektům

ration of journalists and writers focusing on tourism.

cestovního ruchu.

We are especially proud of our newly opened specia-

FIJET,

an international fede-

lized public library, located on the ground floor, and
our regional information centre with a lounge which
can be lent free of charge to organizations operating
in the travel industry.
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Sekce marketingu
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THE PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

StěŽejní činností odboru by|a spoIupráce s českými

This department has focused primarily on cooperation

i zahraničními sdě|ovacími prostředky. Bylo zabezpečeno

with the Czech and foreign mass media. lt has organized

4'l programovych pobytů pro zahraničnínovináře, redak'

41 programme stays for foreign journalists, editors of

tory odborného a denního tisku, rozhlasových stanic,

specialized magazines, daily newspapers, broadcasting

elektronických médiía turistických průvodců a katalogů.

stations, electronic media and to'urist guides and cata-

Kromě Prahy se pobyty soustředi|y především na nové

logues. Apart from Prague, these programmes focused

produkty turistických regionů. Mezi nejýznamnější akce

especially on the new products offered by individual

roku patřilo natáčení italské veře'jnoprávní televize RAl,

tourist regions. The most prestigious events of the last

organizace poznávací cesty skupiny novinářů z USA po

year included a shooting by the RAI ltalian Television,

moravských regionech, pobyt skupiny zahraničníchnovi-

the organization of a trip through Moravian regions

nářů u příležitostikonání národního workshopu Visit

for a group of American journalists, the stays of a group

Czech 2000 a novinářů z VeIké Británie u příležitosti za-

of foreign journalists on the occasion of the VISIT Czech

sedání Asociace cestovniho ruchu středoevropských zemí

2000 national workshop and a group ofjournalists from

CECTA v Praze.

Great Britain on the occasion of the Prague session of
the Central European Countries Tourist Association.

+

\

0dbor se téŽ tradičně podiIeI na prezentaci Českérepub-

(

liky a Čccn na tuzemských a zahraničních ýstavních

The department has traditionally participated in prepa-

akcích i při individuálních prezentacích zahraničních za_

ring the promotion of the Czech Republic and the CTA

stoupení ČCCR: Zajištěním tiskových zpráv, distribucí

at national and international exhibitions and individual

fiImového a fotografického materiálu a propagačními

presentations of the CTA's foreign offices: it has pre-

články v českém a zahraničním tisku. Upřednostňována

pared press releases, the distribution of film and

byla periodika hlavních teritorií zájmu, s

photographic materials and promotional articles in

ce

loevropským

rozsahem nebo s multiregionálni distribucí. V zaměřenÍ

the Czech and foreign press. Preference was given to pe-

by| kladen důraz na kongresovou a incentivní turistiku'

riodicals published in the countries of main interest,

NeodděliteInou součástí práce PR bylo poskytování infor-

periodicals with all-European impact and periodicals

mací a odpovídání na odborné i všeobecné dotazy

with multi-regional distribution. As for bearings, em-

z oblasti cestovního ruchu

phasis was placed on congresses and lncentive tourism.

An inseparable part of the Public Relations DepartJiŽ posedmé byl zorganizován TOUR REG|ON FlLlVl 2000

-

ment's activity was the provision of information and

národní festival filmů, videozáznamů a multimédií

answers to specialized and general inquiries related to

propagujících regioná|ní cestovní ruch' Konal se tradičně

the travel industry.

c

q

c

j

c

s

:

o
!

c
t

c

c

:

-c=

!

i

5

tr

v Písku spolu se 4' ročníkemsoutěžní přehlídky propagačníchmateriá|ů T0URPROPAG 2000 ve dnech

The department organized for the seventh time TOUR

.F

30.-3'l.5.2000. Se zájmem zástupců turistických reqio-

REGI0N FlLl\4 2000, a national festival of films, video

c

nů byl přr1at 2. ročníkodborných přednášek TOURF0RUN/

recordings and multimedia devoted to the promotion

c(

na téma:,,Fondy EU

-

možnosti vyuŽívání v cestovním

(.

L

of regional tourism. lt was traditionally held in the town

+-

ruchu" a ,,Cykloturistika v ČR". Sedm'7 ročníkTOUR

of Písek on May 30 and 3], 2000, together with TOUR_

o

REGl0N FlLM byl úspěšnýpočtem odborných účastníků

PROPAG 2000, the 4th display and competition of

(2BB zaregistrovaných proti

promotional materials. TOURF0RUlvl, the 2nd series of

'i

60 v roce 1999) i množ-

stvím a úrovnísoutěŽících dě|.

specialized lectures on the themes "EU Funds-the Possi-

c

J

q.

>(-j

n

Loňským 33. ročníkemTOUR FlLM Karlovy Vary pokračo-

bilities of their Use in the Travel lndustry" and "Cyclo-

vala tradice nejstaršího mezinárodního filmového

tourisnr in the Czech Republic" also met with interest on

festivalu turistických filmů na světě' Uskutečnil se ve

the part of representatives of individual tourist regions.

dnech 21 '-22' 9. ve spoIupráci s agenturami ART Produc-

The 7th TOUR REGION FILM festival also scored a success

tion K/2 a AVANT Pronrotion pod patronací Ministerstva

in terms of the nunrber of registered professional partici-

pro místní rozvoja se záštitou Světové rady pro cestovní

pants (2BB compared with 160 registered in 1999), as

ruch a turistiku

well as in terms of the quantity and quality of entries.

(WTTC). Ročník2000 ov|ivnil dalšírnivoj

festivaIu nejen novou videoznělkou a Iogem, ale i rozšířením soutěŽe o novou kategorii teIevizních filmů

The 33rd TOUR FILM Karlovy Vary Festival continued

a programů s turistickou tematikou. Rekordní byl počet

the tradition ofthe oldest international festival oftourist

3B0 soutěŽních snímků a muItimédií z 93 států. SouběŽ-

films in the world. Held in conjunction with the ART Pro-

ně s filmovým festivalem proběhI téŽ 3. ročníkseminářů

duction K/2 and AVANT Promotion agencies and under

T0URF0RUM Kar|ovy Vary věnovaný problematice spo-

the patronage of the Ministry for Regional Development

lečnépropagace ,,Destinace Evropa" a praktickému

and the auspices of the World Travel and Tourism Coun-

vyuŽiti nového zákona o cestovním pojištění'

cil (WTIC), the event took place on September 21 and 22,
2000. Using a new video-signature-tune and logo and

introducing a new competition category (television films
and programmes on the theme of tourism), the z0oo
event influenced the festival's further development. The
audiences saw a record number of films and multimedia
programmes (380) from 93 countries. Simultaneously
with the festival, the 3rd TOURFORUM Karlovy Vary took
place, a series of seminars devoted to the issue of the

joint promotion of "Destination Europe" and the practical application of a new law on travel insurance.

Pramen: česká národní banka
Source: The Czech National Bank
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Pramen: GfK-praha, IBRS
Source: GfK-Prague, IBRS
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THE DEPARTMENT OF ANALYSES

ODBOR ANALYZ
Činnost odboru byla zaměřena jak na primární

ýkum

ln its activity, this department focused on primary re-

spotřebitelského chování zahraničníchnávštěvníkůČR,

search of consumer behaviour of foreign visitors to the

zadaný agentuře GfK, tak i na rozbory dostupných dat

Czech Republic, which was entrusted to the GfK Agency,

z domácích i zahraničních zdrojů (ČSÚ, ČNs, Wro, rrc).

and on analyses of data available from local and foreign

V únoru a březnu 2000 bylo realizováno motivační šetře-

sources (the Czech Statistical 0ffice, the Czech National

2000'' v ubytovacích a stravovacích zařízeních

Bank, the World Tourism Organization (WIO) and the

vybraných horských středisek Čn. n1iz podeváté se V roce

European Tourism Commission (EfC). ln February and

2000 uskutečnilo na nejvíce frekventovaných hraničních

March 2000, a motivation research entitled WINTER

přechodech ČR letn í dotazn íkové šetřen

2000 was performed in accommodation and catering fa-

ní

''ZlMA

cestovní ruch''

-

í,, Příjezdor4l'

podrobný průzkum spotřebitelského

cilities in selected mountain resorts in the Czech

chování zahraničníchnávštěvníkůČR' Ve třech vlnách

Republic. Further, in the year 2000, a summer investiga-

zahrnul 9 04B respondentů z 16 zemí světa a poskytl

tion project called lncoming Tourism, a detailed research

řadu

zajímaých informací o motivaci k návštěvě ČR,

of consumer behaviour of foreign visitors to the Czech

o dé|ce pobytu' o spokojenosti s pobytem, o uidajích

Republic, was carried out at the most frequented Czech

apod. Vzhledem k několikaleté časovéřadě průzkumů

border crossings for the ninth time. Performed in three

je moŽno konstatovat postupné zvyšování průměrných

waves, the investigation involved as many as 9,048 re-

ýdajů zahraničních turistů ČRna osobu

spondents from

ně

a den, konkrét-

vloni bylo zjištěno, že to je 50,70 USD ve srovnání

s 44 USD

1

6 countries and provided a lot

of

interesting information regarding their motivation to
visit the Czech Republic, the length of their stay and

v roce 1999.

=

O

!)

c
z

matters related to their stay, spending, etc. As the rePozornost byla věnována

i

sekundárnímu ýzkumu.

search has been carried out for several years running,

V průběhu roku bylo vydáváno ,,Kompendium statistik

it can be stated that the average spending of foreign

=

cestovního ruchu ČR", které komplexně zpracovává ak-

tourists in the Czech Republic per person per day has

=

tuální údaje o cestovním ruchu podle zdrojouich zemí

gradually increased. Specifically, it was established that

a rozloŽení návštěvnosti. Výsledky primárního i sekundár-

last year it amounted to 50.70 USD per person per day

ního ýzkumu slouŽí státním institucím, profesním

compared with 44USD in 1999.

sdruŽením v oblasti cestovního ruchu, odborným školám'

l
c

z

:
ď

orgánům místnísamosprávy a zástupcům turistických re-

Attention was also paid to secondary research. Through-

gionů. Jsou dostupné v elektronické podobě na inter-

out the year, a publication entitled The Compendium

netovych stránkách ČCCR.

of Statistical Data from the Travel lndustry of the Czech
Republichas been released. lt sums up topical data concerning the travel industry according to source countries
and the structure of visits. The results of both primary
and secondary research are intended for use in state
institutions, professional associations operating in the
travel industry, vocational schools, local administrative
bodies and representatives of tourist regions. They are
also available in electronic form on the CTA's internet
pages.
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spot-upnÁcr S REGloNY

COOPERATION WITH INDIVIDUAL REGIONS

Partnery ČCCR v turistických regionech jsou tzv' koordi-

The CTA's partners in individual tourist regions are so-

nátoři. Podílejíse na přípravách a průběhu regionálních

called coordinators. They take part in the preparation

prezentací, na přípravě tiskových materiálů k propagaci

and staging of regional presentations, the preparation of

regionů, na zajišťováníveletrhů a sběru informací v re-

printed materials promoting tourist regions, the staging

gionech. V průběhu roku se uskutečniIa tři společná

of fairs and the collection of iíformation in individual

setkání, na kterych byly projednány otázky vzájemné

regions. ln the course of the year, three joint meetings

spolupráce a koordinace rozvojouich aktivit v oblasti ces-

were held to discuss the issue of cooperation and coordi-

tovního ruchu při změnách územně správního členění

nation of activities in the travel industry in connection

státu

with the changes effected in the territorial and admini-

'

strative division of the country.
Byla zahájena příprava programů rozvoje cestovního
ruchu v turistických regionech: kladou si za cíl zmapovat

We started to prepare programmes aimed at the de-

potenciál regionu a definovat produkty, které budou

velopment of the travel industry in individual tourist

rozvíjet cestovní ruch v dané lokalitě. Předpokladem

regions. The aim of these programmes is to ascertain

uskutečnění navrŽených produktů-1'e jejich kvalita a pod-

the tourist potential of specific regions and define

pora podnikatelskými subjekty v regionu. By|a vytvořena

products that could help boost the travel trade in

metodika zpracování a byly stanoveny podmínky spolu_

a given location. The precondition of the realization

financování ze strany ČCCR. Vlastní realizace bude

the proposed products is their quality and the extent

zahájena v roce 200'l.

of

of support from businesses in individual regions.

A methodology has been drawn up to manage the proÚčinn'7m nástrojem podpory cestovního ruchu jsou granty

cessing of data and conditions have been stipulated to

ČCCR udělouané projektům propagace cestovního ruchu

govern the allocation of the CTA's financial contribu-

v regionech. V loňském roce proběhla dvě kola grantové-

tions. The implementation of these projects will be

ho řízení. PřihlásiIo se celkem 132 Žadatelů a podporu

started in the year 2001.

získalo26. Celkové náklady na realizaci vítězných projektů činípřes'l5 mil' Kč. Žadatelé požadovali 6,64 mil. Kč

An effective tool in the support of tourism is the grants

?1

a byla

jim piiznána podpora 5,27 mil' Kč.Vprůměru byl

allocated by the CTA for projects aimed at the promotion

a

na jeden projekt poskytnUt grant ve výši 255 tis. Kč, coŽ

of the travel industry in individual regions. Last year, two

je o 38 tis. Kč více neŽ v roce 'l999. ČCCR tedy Íormou

rounds of grant proceedings took place and 26 of a total

grantů pokryla 34,15

of 132 applicants received financial aid. The total sum

Z.
!::)

projekty

(t1.

o z,os

o/o

0/o

celkových nákladů na vítězné

více neŽ v roce 1 999), zbytek nákla-

dů pokryli Žadatelé z vlastních zdrojů. Výsledkem jsou
tu

ristické prod ukty, regioná |ní informačníkata logy

allocated for the implementation of the winning projects
exceeded 15 million CZK. The appllcants applied for
6.64 million CZK and received a total of 5.27 million CZK.

a prospekty, internetové stránky, tematické videokazety

0n averaqe, a grant amounting to 255,000 was allocated

a CD.

per project, i.e. an increase of 38,000 CZK compared with
1999. lt follows that the CTA's grants covered 34.15

o/o

of

V roce 2000 se uskutečnilo 14 regionálních letních

the total cost of the winning projects (i.e. an increase of

a 2 zimní prezentace pro cestovní kanceláře a novináře,

2.95

které již dokončily pokrytí téměř ce|ého územíČeskére-

cost was paid by the applicants themselves from their

pubIiky. Účastníci navštívili regiony Český ráj, Vysočinu,

own sources. The result is tourist products, regional in-

Český sever' Severozápadní Čechy, Východní Čechy, JiŽní

formation catalogues and leaflets, internet pages,

Moravu, Západočeské |ázně, Šumavu, St'řední Moravu,

thematic videocassettes and CDs.

0/o

compared with 1999). The remaining part of the

;
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Severozápadní Čechy
Český sever

LesKy ral
Východní Čechy
Vysočina

JižníMorava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko

Marketing
touÍist regions
in the czech Republic

ca
í

Prague
Prague and its environs

Bohemia
4* Šumava
The Plzeň region

&
*

southern

West Bohemian spas

Bohemia
{B The north of Bohe mia
* Bohemian Paradise
7

*

Iffi
11

o

North-Western

Eastern Bohemia

ln the year 2000, fourteen summer and two winter re-

U
c

gional presentations were held for travel agencies and
journalists, covering practically the entire area of the
Czech Republic. The participants in these presentations

2.

visited the following regions: Český ráj (Bohemian Para-

(9

dise),

?
ď

the Bohemian-Moravian Highlands, Northern

Í

Bohemia, North-western Bohemia, Eastern Bohemia,

F

Southern Moravia, West Bohemian spas, the Bohemian
Forest, Central Moravia, the Plzeň Region, Southern Bohemia, the Environs of Prague, Northern Moravia and
Silesia. They were acquainted with touristically interest-

t
c

ing destinations' tourist services and other tourist

z

Southern Moravia

opportunities in individual regions, which, in many cases,

z

Central l\4oravia

are not apparent at first sight. As the idea of regional

Northern l\4oravia and Silesia

presentations proved viable, they will also continue to

The Bohemian-Moravian

Highrands

e

form a tool to support individual regions in the future,
albeit in an innovative form.

THE INFORMATION SYSTEM
A public competition marked the beginning of the imPlzeňsko, JiŽní Cechy, Okolí Prahy a Severní Moravu

plementation of a project aimed at the creation of an

a Slezsko. Byly představeny turisticky zajímavécíle,

integrated information system to be applied to the travel

služby cestovního ruchu a další,v řadě případů skryté,

industry of the Czech Republic. lt is meant to intercon-

rozvojové možnosti v regionu. Myšlenka regionálních

nect the CTA, tourist agencies and information centres,

prezentací se osvědčila, a proto zůstanou i do budoucna

business associations, the central and regional bodies

jedním z nástrojů podpory regionů, ale v inovované po-

state administration and self-administration,

době.

bodies and schools and to ensure the provision and

private
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lN FoRMAČN Í sysrÉn,t

up-dating of information to an adequate extent with the

Obchodní veřejná soutěŽ odstartovala projekt integrova-

use of the created information systems. The aim is to

ného informačniho systému cestovního ruchu v České

provide a sufficient amount of information on tourist

republice. Má propojit ČCCR, agentury a informační

opportunities in the Czech Republic to domestic and fo-

centra cestovního ruchu, profesní asociace, centrální

reign visitors alike. BEDY

a regionální orgány státní správy, samosprávy, soukromé

competition, have drawn up the re'atization project.

a.s.,

the winner of the public

subjekty a škoIy a zajistit přiměřený rozsah a aktuálnost
informací s využitím vybudovaných informačních systé_

ln the course of the year 2000, the source of information

mů. Cílem je poskytnout návštěvníkůmz tuzemska i ze

regarding the CTA's activities in the www cccr.info.cz do-

zahraničí dostatek informací o moŽnostech cestovního

main underwent pronounced modernization. The most

ruchu v Českérepublice' Vítězem obchodní veřejné sou-

sought-after information was data on individual regions

těŽe je spoleČnost BEDY a.s., která také vytvořila

and regional presentations, the directory of information

realizační projekt.

centres, statistical reviews and analyses related to the in-

ternational and domestic travel industries, press releases
V průběhu roku byl

ýrazně modernizován informační

and information about novelties. Besides the Czechs, fo-

zdroj o činnosti ČCCR na doméně www.cccr.info.cz.

reign users, mostly from the United States, Germany and

Z nabízených nejvíce zaujaIy informace o regionech a re-

Great Britain, showed interest in these pages.

t

;a

gionáIních prezentacich, adresář informačníchcenter,
statistiky a analýzy zahraničníhoi domácího cestovního

The presentation in the www.visitczech.cz domain provi-

ruchu, tiskové zprávy a informace o uváděných novin_

des basic information concerning the tourist potential

kách' Kromě českých zaujaly stránky také uŽivatele ze

this country. The structure of these pages was subjected

zahraničí, nejvíce z USA, Německa a Velké Británie.

to a thorough analysis, which will provide a basis for

of

z
a

their technical renovation. At the same time, the presenPrezentace na doméně www.visitczech.cz

poskytuje zákIad-

tation of the CTA's individual foreign offices has been

ní informace o turistickém potencioná|u země. Struktura

prepared. The changes in the visual form of the pages

stránek byla podrobena analýze, na jejímŽ základě je při-

and the presentation of CTA foreign offices will be effect-

pravena inovace technického zpracování. Současně

ed in the year 2001.

byla připravena prezentace jednot| irnich zah

:

ra ničn ích

zastoupení ČCCR. Vizuální změna stránek a prezentace

ln addition to an information centre Iocated on the 0ld

zahraničních zastoupení budou realizovány v roce 2001.

Town Square, a new one was opened in the CTA's building in Vinohradská Street. lts primary task is to promote

K informačnÍmu centru na Staroměstském náměstí při-

individual tourist regions and its exhibition and confer-

bylo dalšív budově ČCCR na Vinohradské třídě. Jeho

ence spaces will enable the CTA's partners from the

prioritním úkoIem bude propagace turistických regionů.

travel industry to stage seminars, press conferences and

Výstavní a konferenční prostory centra umoŽňují part_

other presentations. The centre also prepares its own

nerským subjektům v oblasti cestovního ruchu pořádat

specialized seminars for the employees of tourist infor-

semináře, tiskové konference a dalšíprezentační akce.

mation centres.

Centrum rovněŽ organizuje vlastní odborné semináře
pro pracovníky informačních turistických center.

By offering study materials from the Czech Republic and

0dborná knihovna s nabídkou studijních materiálů z do-

abroad, the CTA's specialized library provides services to

mova i zahraničí poskytuje služby zejména odborné

the professional public, journalists and students. ln addi-

veřejnosti' novinářům a studentům. Vytváří téŽ archiv

tion, it is creating an archive of promotional ntaterials

propagačních materiálů turistických regionů.

focusing on individual tourist regions.
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ZAHRANtČruíznsrouprruÍ

FOREIGN OFFICES

:
I

Základními koncepčními dokumenty pro činnost zahra-

ln the year 2000, the activity of the CTA's representative

niČníchzastoupení Českécentrály cestovního ruchu byly

offices abroad was governed by two basic conceptual

v roce 2000 ,,Koncepce zahraničních zastoupení ČCCR

documents, specifically The Concept of the CTA's Foreign

v letech 1999 a 2000" a ,,Zásady práce pro zástupce

)ffices for the Years 1999 and 2000and

The Principles

Českécentrály cestovního ruchu v zahraničí". Úroly

of Work of the CfA's Represeitatives Abroacl. The tasks

zahraničních zastoupení byly konkretizovány v p|ánu

of the foreign representative offices were specified in

jejich činnosti na rok 2000.

the plan of their activities for the year 2000.

V roce 2000 spravovala ČCCR celkem 12 zahraničních

ln 2000, the CTA managed a total of twelve foreign of-

zastoupenív 1'l zemích Evropy, Ameriky a Asie, přičemŽ

fices in eleven countries of Europe, Amerjca and Asia,

šest z nich působiIo v rámci Českých center, příspěvkové

with six of them operating within the framework of

organizace MZV; dalšípracují na základě dohod o spo-

Czech Centres, a subsidized organization of the Ministry

lupráci s místními subjekty, jedno je samostatným

for Regional Development of the Czech Republic, others

zastoupením Čccn. v průběhu roku byla zahájena pří-

operating on the basis of agreements on cooperation

prava otevření třináctého zahraničního zastoupení

with local organizations, and one operating as an incle-

v Madridu v dubnu 2001. Výhledově se dále počítá

pendent CTA representative. ln the course of the year,

s otevřením zastoupení v Mnichově. Byla zahájena

preparations commenced for the opening of the thir-

příslušná jednání s ministerstvem zahraničních věcí

teenth foreign office in Madrid in April 2001. lt is further

o možnosti vyuŽití prostor ZÚ pro jeho činnost.

planned that another foreign office will be opened in

Munich. Negotiations have already been started with the
V průběhu roku 2000 byly podepsány dva dodatky

Ministry of Foreign Affairs regarding the possibility of

ke Smlouvě o spo|upráci mezi ČCCR a Správou českých

using the spaces of its foreign office for the centre's

center Ze dne 24. srpna 1999, upravující finančnívztahy

activity.

obou stran, a byla prodIouŽena platnost Smlouvy o zastoupení a partnerství mezi ČCCR a Bureau de Tourisme

ln the course

Bruxe|les do 31. prosince 2002. Došlo k

the Agreement on Cooperation between the CTA and the

ýměně zástupců

ofthe year 2000, we signed two clauses to

ČCCR v Moskvě a ve Vídni a personálně by|a posílena

Administration of Czech Centres from August 24, 1 999.

zastoupení v Amsterdamu, Berlíně a Paříži.

They govern financial relations between the two parties.

HIavní těžiště činnosti většiny zahraničních zastoupení

and Partnership between the CTA and Bureau de Tour-

se přesunulo z pasivního poskytování informací do ofen-

isme Bruxelles has been extended until December 31,

zivní roviny. Spolupracují se zástupci médií,cestovních

2002.Ihe CTA's Moscow and Vienna representatives have

Further, the validity of the Agreement on Representation

kanceláří, sdružení národních centrál cestovního ruchu

been replaced and the staffs of the Amsterdam, Berlin

v zemi působenía s představiteli státních a obchodních

and Paris representative offices reinforced.

organizací-Ve své gesci nebo ve spolupráci s ústředím
organizují tZV. press a fam tripy, účastníse veletrhů,

The core of the activities of the majority of CTA foreign

organizují prezentace, besedy a dalšíakce propagující

offices has shifted from a passive provision of informa-

Českou republiku jako turistickou destinaci. Zahraniční

tion to an offensive action. The offices cooperate with

zastoupení se podí|ejíi na zpracování různých turistic-

representatives of the mass media, travel agencies ancl

kých publikací a průvodců v zemi působenía velmi často

associations of national tourist authorities in the coun-

jsou spoluautory či dodavateli stěžejních informací pro

tries in which they operate, as well as with

reportáŽe v médiích. V roce 2000 se účastnilacelkem

representatives of state and business organizations.
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Zahraničnízastoupení ČccR v roce 2000
CTA's Foreign Offices in 2000
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36 veletrhů a realizovaIa přes 30 press tripů. Byly odvysí-

Within the framework of their direction and coordina-

lány četnépořady v televizi a v rozhIase v USA, Francii,

tion, or in conjunction with their headquarters, they

Holandsku, Velké Británii. V anketách britských deníků

organize so-called press and fam trips, take part in trade

The Observer a The Guardian obsadila Česká republika

fairs and stage presentations, discussions and other

první místojako nejoblíbenějšíevropská destinace a Pra-

events promoting the Czech Republic as a tourist desti-

ha se umístila na 9. místě v soutěŽi měst světa. Zásluhu

nation. ln addition, the CTA foreign ďffices participate in

na tom mělo i zastoupení ČCCR v Londýně, oceněné brit-

the preparation of various tourist publications and gui-

skými cestovními kancelářemi a tour operátory jako

des in the countries in which they operate, and they

nejlepšínárodní centrála pro střední a vychodní Evropu'

frequently act as co-authors and suppliers of essential

Nedílnou součástí činnosti zahraničních zastoupení

year 2000, they took part in a total of 36 trade fairs and

je i písemný a telefonický informační servis a webové

prepared more than 30 press trlps. Further, a number of

stránky. V roce 2000 byly v provozu webové stránkyZZ

programmes were broadcast on television and radio in

New York, Londýn, Berlín, Moskva a byla zahájena jed-

the United States, France, the Netherlands and Great

nání o Vytvoření webovych stránek na ZZ Amsterdam,

Britain. The Czech Republic won first place as the most

Toronto, Japonsko. V zájmu sjednocení formy přikročilo

popular European destination and Prague moved into

ČCCR k tvorbě centrálně spravovaných Webovych strá-

ninth position in the competition of world cities in opini-

information for reports carried by the mass media. ln the

ř

---F
?:

nek.

V první řadě budou prezentována zastoupení, která

ještě své Webové stránky nema-jí.
=
.a

:

on polls carried out by the British dailies lhe )bserver
and The Guardian. This success can also be credited to
the CTA's London office, which the British travel agencies

EDlČNíČtnruosr

and tour operators praise as the most efficient national

ČCCR zača|a v roce 2000 uplatňovat při tvorbě tiskovych

tourist authority in central and eastern Europe.

materiálů novou koncepci vizuální prezentace českého

:

cestovního ruchu důsledným používáním nově vytvořeného logotypu sjednoslovným názvem Česko. Ediční

is their written and telephone information service and

z

činnost ČCCR vychází z principu selektivního přístupu

web pages. ln 2000, the New York, London, Berlin and

.)

:
t-)

k

jednotliqim zahraničním trhům. TištěnémateriáIy byly

An inseparable part of the CTA foreign offices' activiý

Moscow foreign offices ran their own web pages and ne-

vydávány Ve třech edičních řadách: všeobecné informace

gotiations were started on the creation of web pages at

o Česku, stěŽejní témata nabídky českéhocestovního ru-

the fore ign offices in Amsterdam, Toronto and Japan. ln

chu a regioná|ní řada realizovaná také v jednotlivych

order to uniíy their form, the CTA has decided to create

regionech za finančnípodpory centrály formou grantů.

a system of centrally managed web pages. The first to be

presented are the foreign offices which have so far not
V rámci řady všeobecných informací o Česku vyšIy tituly:
Česká republika

had their own web pages.

- základní informace pro turisty, Česká

repubIika dnes (doplněná stejnojmenným filmem na ka-

PUBLISHING ACTIVITIES

zetě), publikace a jednoduchý prospekt o Praze, Památky

ln the year 2000, the CTA began to apply a new concept

mimo hlavní turistické trasy v Praze, mapy Česka, Prahy

of the visual presentation of the Czech travel industry in

a autokempů.

the creation of its written materials, resulting in the consistent use of a newly created logotype which features

V rámci tematické řady byly vydány tituly Hudba _ kdo,

the one-word name Czechia. The CTA's publishing activ-

kde, kdy a nově Českésklo, Oldtimer a Aktivní dovolená.

ity is based on the principle of a selective approach to

Vzhledem k hlavnímu tématu českéhocestovního ruchu

individual foreign markets. lts printed materials were

pro rok 2001, které navazuje na vystavy architektury

published in three editorial series: general information

about Czechia; the thematic series focusing on
the offer
of the Czech travel industry and the regional series
also

prepared in individual regions with the CTA's
financial
support provided in the form of grants.
Regarding the general information about Czechia,
the
following titles have been published: The Czech
Repubtic_
Basic lnformation for Tourists, The Czech Republic
Today
(supplemented by a film of the same
name provided on
cassettes), publications and a simple leaflet
about pra_
gue, Twenty-two Sights off the Beaten Track
in prague

and maps of Czechia, prague and car camp sites.
The thematic series included the following titles:
Music,

chystané Správou pražskéhohradu a Národní galerií,
byl
připraven reprezentativní materiál Cesta
časem _ architektura v Čechách a na Moravě, který byl vydán
na

začátku roku 2001. Dále ČCCR zpracovala Kalenclář
událostí cestovního ruchu s přehledem akcí kulturního,
společenského a sportovního charakteru v Praze
a vjed-

notliých regionech.
Společně s turistickým sdružením Ostbayern
byl vydán
propagační materiál o hradech a zámcích
v Čechách
a Ostbayern.

cestovního ruchu,

V

zahraničníchpobočkách ČCCR,

prostřednictvím MZV na našich zastupitelských
úřadech,
v Českých centrech, na výstavě EXPO Hannover,

na olym-

piádě v Sydney, účastníkůmzasedání SB
a MMF a mnoha

dalšímsubjektům cestovního ruchu.

A PROPAGACE

a injstavách v zahraničí a na třech v tuzemsku (
G0+ Re-

giontour Brno, Holiday World praha a Kursalon
Karlovy
Vary)'Z toho sedm akcí zajišťovalo ústředív Praze'

šest

bylo zabezpečeno zastoupeními ČCCR a zo bylo
realizováno agenturami. Jednalo se o velké evropské
i zámořské veletrhy i o menšíakce. Na Středním
Východě
se

:

.

ged by the Prague Castle Aclministration and
the
National Gallery, a representative material entitled
A Journey

lnto Time_Architecture

Ín Bohemia

:.

and

Moravia was prepared and published at the beginning

:

of2001. Further, the CTA prepared A Calendar ofTourist
Evenfs with a survey of cultural, social and
sports events
to be held in Prague and in individual regions.

<l

:

Furthermore, a promotional material about castles
and

conjunction with the Ostbayern Tourist Association.

;
:
..:

All these promotional publications have been distributed
at travel trade fairs, to CTA foreign offices, Czech
ambas_
sies (through the mediation of the Ministry
of Foreign
Affairs) and Czech Centres, at the EXpO Hannover
exhibition, the Olympic Games in Sydney, amonq
the
participants in the sessions of the World Bank
and the

V roce 2000 ČCCR zorganizovala účastna 30 veletrzích

?_

2001, which links to architectural exhibitions
to be sta_

chateaus in Czechia and Ostbayern was published
in

Propagační materiály byly distribuovány na veletrzích

EXPOZICE

Czech Glass, )ldtimer and Active Hotiday. Because
of the
main theme of the Czech travel industry in the year

lnternational Monetary Fund and to many other institu_
tions operating in the travel industry.

EXHIBITIONS AND PROMOTIONS
ln the year 2000, the CTA organized participation
in
30 fairs and exhibitions abroad and three national

events

(G0+Regiontour Brno, Holiday World prague
ancl Kur_
salon Karlovy Vary). Of this total, seven events were

tj

CCCR prezentovala v Dubaji. Velké veletrhy pokrývají

organized by the Prague headquarters, six by the CTA

rovnoměrně ceIou Evropu. která je našímhIavním turis-

foreign offices and twenty by various agencies. The

tickým teritoriem. Nejvíce účastíbylo realizováno

events included both large European and overseas fairs

v Německu, našíhlavní zdrojové zemi.

and smaller events. The CTA also presented its activities
in Dubai in the Middle East. Large fairs are held across

I

Vzhledem ke zýšenému zájmu spoIuvystavovatelů došlo

the whole of Europe which is our mďn tourist territory.

v porovnání s rokem 1999 u několika veletrhů k nárůstu

We participated mostly in the events staged in Germany,

pIochy, především na veletrzích v Německu (DráŽd'any,

our chief source country.

Hamburg, Mnichov, Norimberk, Lipsko) a také v 0s|u,

E

Utrechtu, Kodani, Vídni, Milánu, Bruselu, Budapešti,

Because of the increased interest on the part of orga-

Góteborgu, Ženevě a Chicagu. Poptávka po účastina

nizations operating in the travel industry in joint

zahraničním Veletrhu Ze strany českých subjektů cestov-

participation in fairs, we had to expand exhibition spaces

ního ruchu se nejvíce projeviIa na veletrhu Tour Salon

at several fairs compared with 1999. This especially con-

Poznaň

(+1

35 m' v porovnání s předchozím ročníkem).

cerned the events held in Germany (Dresden, Hamburg,

Munich, Nuremberg and Leipzig) and also in Oslo,

l

ČCCR opět podpořila českévystavovatele (včetně regio-

Utrecht, Copenhagen, Vienna, Milan, Brussels, Budapest,

nů) na oficiálních expozicích ČR úhradou nákladů

Góteborg, Geneva and Chicago. The increased demand

J!

kompletního vybudování zázemí expozic a nákladů spo-

regarding participation in fairs staged abroad was re-

cl

jených s dopravou a případným proclením nápojů

flected most atTour Salon Poznaň (+135 square metres

l

Z

z

a surovin pro pol'řebu cateringu.

Čccn tez plně hradila

d
d

Íc{
I
d

compared with the previous event).

d

I

náklady oficiáIních tiskoých konferencí, tiskovych besed
-

7

ve stánku a náklady spojené s pozváním oficiálních hostů

The CTA again provided assistance to Czech exhibitors

a novinářů. ČCCR rovněŽ financovaIa jednotné řešení

(including indivldual regions) at official exhibitions; it

grafické a architektonické úpravy expozice ČR na všech

met the cost of support facilities as well as the expen-

veletrzích, kterých se účastnila.Při uiběru architektonic-

ditures connected with transportation and possible

kého řešení oficiální expozice ČR na veletrzích ČCCR

customs clearance of beverages and foodstuffs needed

respektovala nosná témata Praha 2000 a Česká republika

by catering services. ln addition to this, the CTA fully met

a

její kulturní dědictví.

;

_ěJ

U

d

!d

'./i

d
J

IJ

the cost of official press conferences, press briefings at
exhibition stands and the expenditure related to the in-

Ve dnech 1 5.-1 7. června 2000 se uskutečnil první ročník

vitation of official guests and journalists. At all the fairs

incoming workshopu VlSlT CZECH 2000' kompletně zajiš-

in which it took part, the CTA also financed the unified

tovaný ČCCR' Setkal se s velmi příznivym ohlasem jak ze

graphical and architectural layout of Czech exhibitions.

strany domácích cestovních kance|áří, hotelů a ostatních

While choosing an architectural solution for the Czech

vystavovatelů, tak i ze strany 87 zahraničníchnákupčích.

official exhibition at fairs, the CTA respected two central

Nabídka by|a doplněna prezentací 14 turistických regio-

themes "Prague 2000" and "The Czech Republic and lts

nů. Ze zemí, kde má ČCCR svá zastoupení, přijeIi i novi-

Cultural Heritage".

-d
cl

J

d
Á{
\<

d

d
Í

'g

náři odborných zahraničních časopisů.

É
g

0n June 15 to 17, 2000, the first VISIT CZECH 2000 inNa základě dohody MMR a tuniského ministerstva

coming workshop took place. Underwritten completely by

cestovního ruchu o spolupráci organizovala ČCCR účast

the CTA, the event met with a favourable response from

ČR na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu MlT

domestic travel agencies, hotels and other exhibitors,

Tunis (3'-o. 5' 2000) a Dny českékuchyně v Tunisu

as well as from 87 foreign buyers. The offer of tourist

(3.-9. 6.2000). Recipročně se pak podílela na přípravě

products was supplemented by presentations prepared

#
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Výdaje zahraničních turistů na osobu a den

by 14 tourist regions. The workshop was also attended by

v roce 2000 v USD

journalists from specialized magazines published in the

Spending of foreign tourists per person per day

countries in which the CTA runs its foreign offices.

in 2000 in USD

T

z

0n the basis of an agreement on cooperation between
Celkové rnýdaje/Total spending

the Ministry for Regional Development and the Tunisian

:l1'1;; Z toho v CR/of this in the Czech Republic
Průměr/Average

Ministry of Tourism, the CTA was entrusted with the organization of the participation of the Czech Republic in

the MIT Tunis InternationalTravel lndustry Fair (May 3
to 6, 2000) and Days of Czech Cuisine in Tunis (June 3 to

Pramen: GfK-Praha/Source: GfK-Prague

9, 2000). Reciprocally, the CTA participated in the prepa-

ration of Tunisian Days and Cuisine in Prague held in the
Tuniských dnů a kuchyně V Praze V hotelu Diplomat v lis-

Diplomat Hotel in November 2000. The CTA was also in-

topadu 2000. ČCCR se rovněŽ podílela na programovém

volved in the preparation of programmes accompanying

zabezpečení českéúčastina EXPO Hannover 2000. Díky

the Czech exhibition at EXPO Hannover 2000. Because of

dodatečnému navyšení rozpočtu bylo možnéuskutečnit

a sufficient budget increase, it was possible to stage seven

sedm prezentačních akcí, zaměřených na nabídku čes_

events focused on the presentation of Czech spas and

kých lázní a turistických regionů. Tyto akce

tourist regions. All these events pronouncedly enhanced

podpořily zájem o český pavilon.

ýrazně

interest in the Czech pavilion.

-

ln the year 2000, the CTA's Fairs and Exhibitions Depariment

Odbor veletrhů a vystav CCCR zrealizoval V roce 2000
19 zahraničníchveletrhů a

ýstav

ve spolupráci s realizačnimi

participation in the following l9 fairs ano exnibitions abroad

agentu rami:

6"- 9. l.

1. Reiseliv Oslo

l.

2.

VACANTIE Utrecht

11.-16.

l.

VAťANÍIE Utrecht

1

3.

cMT siuttgařt

15.,23.1.

3. CMT

28.-30.1-

28.-30.1.
20.-23.1.

5. Ferien Vienna

20.-23.1.

6. Fitur Madrid

26.-30.1.

6. Fitur Madrid

26.-30.

19.-27.2.

7. CBR Munich

19.-27.2.

8. BIT Milano

23.-27.2.

8. BIT Milan

23--27,2.

9' lTB Berlín

1

1.-15. 3.

9. ITB Berlin

1

Mnichov

10. Vacances Brusel
1.

TR Utazás Budapeš{

12. MITT Moskva
13. TUR

Góteborg

la. ATM Dubaj
1

5. EIBTM Ženeva

16' RDA Kolín
17. SIW

Colmar

18' vWM Londýn
t

r5.-23.1.

Vldeň

7. CBR

1

Stuttgart

4. Ferie Copenhagen

5. řerien

z

1.-1 6.

6.- 9. l.

1. Reiseliv Oslo

2.

4. Feíie Kodaň

:

organized, in conjunction with appropriate agenc:es,

9. TUC Lipsko

1.

t.-15. 3.

Vacances Brussels

16.-20.3.

TR Utazás Budapest

22.-26.3.

16.-20.3.

I

22.-26,3.

1 1-

22.-25.3.

12. MITT Moscow

22.-25.3.

23"-26.3.

1

Góteborg

23.-26.3.

2.-

0.

3. TUR

2.-

14. ATM Dubai

5. s.

5. 5.

23.-25. 5.

1

5. EIBTM Geneva

23.-25.5.

22.-24.8.

1

6. BDA Cologne

22--24-8.

17. SITV Colmar

10,-12.

tl.

13.-16.11.

18. WTM London

13.-16.

1 1 .

22.-26,11.

19. TUC Leipzig

22.-26. 11.

'10.-12.

1

1.

,

ď

The department also ensured participaiion in

Účast na 1 1 zahraničníchveletrzích vlastními silami:

1

1

íairs

abroad by its own efforts:

;
:
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20. HWT Dublin

27.-30.

1.

20.-23.1.

20' H\AlÍ Dublin
2

l..slovakiatour Bratislava

27.-30.

20-23.

',t.

1.

2 1.

Slovakiatour Bratislava

22.

Reixmarkt DráŽďany

4.- 6.2.

23. Reisemarkt Ha.nnover

22.-38.1.

23. Reisemarkt Hannover

22.-30.

24. Reisen Hamburk

12.-20.2.

24. Reisen Hamburg

12.-20.2.

25. CONFEX Londýn

29.2.* 2.3.

25. CONFEX London

29.2.- 2.3-

26. Freizďt Norimberk

26-2.- 5.3.

26. Freizeit Nuremberg

26.2.- 5.3.

22. Reisemarkt Dresden

4.- 6,2.
1.

16.-19.3.

27. Expotour Zilina

16-19.3.

27' Expotouť Žilina

28. SMT P'aříž

23.-25.g.

28. SMT Paris

23.-26-3.

29. lTMEChieago

'to.-12. 10.

29. lT ME Chicago

10.-12,10.

30. Tour Sálon Poznaň

19,*22.10.

30. Tour Salon Poznaň

19.-22. r0.

Dále zrealizoval 2 účastina domácích veletrzích cestovního
'l. ročník
ruchu a ve spolupráci 5 agenturou zorganizoval

incomingového workshopu Čccn vsr czecu zooo.

Further, the department twice ensured participation rn

national travel industry fairs and organized the CTA's first
VISIT CZECH 2000 incoming workshop in conjunction with

an agency.
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v roce 2000

[cori0my
in the Year 20ŮÚ

Zřizovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nám stanovil

For the year 2000, our founder, the Ministry for Regional

Hospoda řen

í

pro rok 2000 limit 55 zamčstnanců, celkové náklady ve
\^ýši 1 29

264 tis. Kč' příspěvek ze státního rozpočtu na

Development of the Czech Republic, has set a limit

of 55 employees, overall expenses amounting to CZK

činnost 'l 27 704 tis. Kč a vyrovnaný hospodářský rnisle-

129,264,000, a contribution from the state budget

dek. Systémová dotace na investice nebyla přiznána.

amounting to CZK 127,704,000 and a balanced profit

V průběhu roku řešil zřizovatel financování komplexní

and loss account' A system subsidý on investment pro-

rekonstrukce a modernizace budovy ČCCn Vinohradská

jects has not been allocated. ln the course of the year,

46 uvolněním investičních prostředků ve

ýši 26 B79

tis.

the founder solved the issue of financing the com-

Kč. K realizaci aktivit nad rámec schváleného rozpočtu

prehensive renovation and modernization of the CTA's

zvyšil zřizovatel limit příspěvku ze státního rozpočtu

building in Vinohradská Street 46 by providing invest-

o 1 5 500 tis' Kč. Vyrovnaný hospodářský rnisledek byl

ment amounting to CZK 26,879,000. The ministry

dosaŽen'

increased the contribution from the state budget by CZK
1

5,500,000 in order to finance the activities carried

Celkové vynosy činily 2 756 tis. Kč, z toho rozhodující

out beyond the framework of the approved budget.

poloŽkou _ 2 4o2 tis. Kč - byly příspěvky vystavovatelů

A balanced profit and loss account has been achieved

na účastna ve|etrzích a vystavách organizovaných ČCCR.

as a result.

c

Celkové nákladyse rovnaly 145 961 tis. Kč. Příspěvek
143 2o4 tis. Kč byl pouŽit takto (v tisícíchKČ):

o
The total income amounted to CZK 2,756,000, of which

CLK2,402,000,

i.e.

É

the largest item, were contributions

from exhibitors to the cost of their participation at fairs
and exhibitions organized by the CTA. The total expenses
amounte d to CZK '145,961 ,000. The

contribution of CZK

143,204,000 has been distributed as follows (in thousands of crowns):

I

+
=

o
z

C

zahraniční zastoupení/foreign offices 28 500
veletrhy, vystavy, workshopy/fairs, exhibitions, workhops 33 51 7

a
a

-

provozní a osobní náklady/running and personal costs 40 975
ostatní činnost vč. informačního systému/

a
C

other activities, incl. the info-system 4 000
public relations/public relations 1 529

7

marketing/marketing 2 664
spolupráce s regiony (granty)/
cooperation with regions (grants) 7 796
edice/editorial activities 21 520
film a video/fllm and video 2 703

Celkem/total 1432o4

O

o
L

O

-

Ceská

centrála
cestov

n ílt o

ruchu
Czech
To u

rist

Authority
Vinohradská 46
P. 0.

Box 32

120 41 Praha 2
tel.: +420 2 22 51 55 57
fax:

+4202242475

www.cccr-info.cz
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