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Od druhé poloviny roku 2003 se CzechTourism systematicky věnuje
propagaci domácího cestovního ruchu.
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Úvodní slovo ředitele

Dámy a pánové,
jsem rád, že již několik let společně působíme ve sféře cestovního
ruchu, která je velice významným odvětvím současnosti
i budoucnosti a plní tak v moderní společnosti významnou
ekonomickou a kulturní roli. Mohu s jistotou říci, že Česká
republika zaznamenává v posledních letech vzrůstající trend zájmu
zahraničních turistů, o který nadále bude usilovat i státní agentura
CzechTourism, která byla zřízena právě k tomuto účelu – propagaci
České republiky jako atraktivní turistické destinace, a to nejen
v zahraniční, ale i na domácím trhu cestovního ruchu.
Pokusím se v několika větách zrekapitulovat rok 2007 z pohledu
příjezdového a domácího cestovního ruchu. Pokud jde o incoming,
Česká republika zaznamenala 3,8% růst počtu zahraničních turistů,
kteří přijížděli především z Německa, Velké Británie a Itálie. Nejvyšší
nárůsty byly zaznamenány z Ruska, a to o 33,9 % a ze Španělska
o 16,6 %. Největší úspěch slavil kraj Moravskoslezský s nárůstem až
o 17,4 % a kraj Pardubický o 10,8 %.
Dovolím si říci, že se na zvyšujícím zájmu o cestování do ČR a po ČR
podílí významnou měrou agentura CzechTourism se svými 26
zahraničními zastoupeními, která v roce 2007 realizovala několik velmi
významných akcí. Mnohé z nich byly spolufinancovány evropskými
fondy. Kromě tradičních PR aktivit agentura připravila rozsáhlou
mediální kampaň v Maďarsku, v 16 zemích na internetu a na Eurosportu.
Významným krokem bylo dokončení zcela nového pojetí webových
stránek www.CzechTourism.com, které jsou jedním z propagačních
nástrojů agentury. Česká republika slavila úspěch také ve sféře golfu, a to
již v minulém roce, kdy byla na veletrhu ve španělské Marbelle oceněna
v rámci předávání cen 7. ročníku IAGTO Awards jako „Neobjevená
destinace roku 2007“. Zatím se žádné zemi nepodařilo obdržet ocenění
v rámci teprve druhé účasti na veletrhu. Záměrem CzechTourism pro
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rok 2007 bylo začít přetvářet ČR směrem ke golfové destinaci. Na poli
kongresového turismu byl představen tzv. MICE Handbook jako příručka
pro zástupce měst a obcí s konkrétními kroky na podporu a přilákání
kongresů do českých regionů. Zástupci agentury se účastnili 45
veletrhů cestovního ruchu po celém světě a k distribuci bylo připraveno
na 1 013 000 kusů nově vyrobených propagačních tiskovin. V oblasti
propagace lázeňství jsme využili tradičních workshopů a prezentací,
přistoupili jsme k lázeňským prezentacím míst v obchodních domech
v ČR a připravili další ročník Karlovarského týdne – festivalu turistických
filmů Tourfilm a Lázeňského festivalu včetně lázeňské konference pro
profesionály v této oblasti.
CzechTourism nezapomíná na vzdělávání pracovníků v oblasti
cestovního ruchu a začíná u nich již od útlých dětských let pomocí
projektu Turisté vítáni. Zaměřili jsme se i na dospělé, kteří měli možnost
vzdělat se a získat další zkušenosti v kurzech spolufinancovaných
Evropskou unií. Jsme si vědomi, že personál je jedním z nejdůležitějších
článků, které mohou turistu pozitivně naladit k dalším návštěvám. Také
pro české turisty a jako pomoc podnikatelům v cestovním ruchu byla
připravena rozsáhlá celoplošná kampaň zaměřená na podporu webových
stránek www.kudyznudy.cz. Jednalo se o jednu z nejrozsáhlejších
domácích kampaní agentury, která napomohla zastavit pokles počtu
cest a dovolených Čechů v ČR. V porovnání roku 2006 a 2005 se jednalo
o pokles 10,5 % a v porovnání let 2007 a 2006 již jen o 1,5 %.
Cílem agentury CzechTourism pro rok 2008 bude udržení tempa
růstu počtu turistů, délky jejich pobytu v ČR a objemu příjmů
z cestovního ruchu na úrovni států střední Evropy, tj. 3–5 %,
a v tomto uskupení být vedoucím státem.

Rostislav Vondruška
Ředitel CzT

Hrad Zvíkov
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Základní charakteristika
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Základní účel a předmětu činnosti

Změny v postavení organizace

CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci
cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými
a regionálními subjekty, rozvíjí střednědobou strategii pro marketing
cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu a napomáhá
rozvoji turismu v regionech.

V agentuře CzechTourism, jejímž zřizovatelem je MMR ČR, nedošlo
v roce 2007 k žádné změně v postavení.

V souladu se schváleným Statutem uskutečňuje CzechTourism
činnost formou:
propagační, reklamní a inzertní činnosti,
vystavovatelské činnosti, workshopy
vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin,
překladatelskou činností,
sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací,
zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky,
obchodní činností,
přednáškovou a poradenskou činností,
výroby obrázkových a zvukových nosičů.

V CzechTourism bylo v průběhu roku 2007 uplatňováno třístupňové
řízení odvíjející se od postavení ředitele, který je jejím statutárním
orgánem a koncepčně, komplexně i operativně organizaci řídí.
Základním organizačním stupněm řízení a rozhodování jsou odbory,
v jejichž čele stojí ředitel, jmenovaný ředitelem CzechTourism. Nižší
organizační složkou jsou oddělení.
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Změny v řízení a struktuře organizace

V průběhu roku 2007 nedošlo k žádným změnám v organizační
struktuře.
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Organizační schéma platné pro rok 2007:
Ředitel

Sekretariát ředitele
Tiskový tajemník
Interní auditor

Odbor finančně-provozní

* Mimo systematizaci

1 Květná zahrada, Kroměříž
2 Vila Tugendhat, Brno
3 Kostnice, Kutná Hora
4 Kaple Božího těla, Kutná Hora
5 Hrad Velhartice, Kolinec

Odbor regionální

Odbor zahraniční

Sekretariát odboru

Oddělení komunikace s regiony

Sekretariát odboru

Oddělení finanční

Oddělení turistických produktů

Oddělení zahraničních zastoupení

Oddělení hospodářské správy

Referát domácího cestovního ruchu

Oddělení veletrhů

Oddělení edice a distribuce

Oddělení KIT

Oddělení SROP *

Oddělení lázeňství

Oddělení OPRLZ *

Oddělení PR a analýz

5

Výroční zpráva 2007 | CzechTourism

5

1

3

2

4

1 Hrad Křivoklát 2 Katedrála Svaté Barbory, Kutná Hora 3 Hrad Plumlov 4 Holašovice 5 Zlatý sál, Telč
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Činnost organizace v roce 2007

1

Plnění věcných úkolů hrazených příspěvkem
zřizovatele
Plnění věcných úkolů a hlavní činnosti uvádíme v členění
na jednotlivé organizační útvary CzechTourism.

a rozhlasových reportáží několikanásobně zvýšila oproti roku
2006. Bylo publikováno 782 článků v denících (385 v 2006), 208
rozhlasových a televizních reportáží (88 v roce 2006), 459 článků
v ČTK (196 v roce 2006), 1 091 článků v regionálních denících (349
v roce 2006) a 1 554 v magazínech (709 v roce 2006). V průběhu
roku bylo ve spolupráci s odborem regionálním uspořádáno pět press
tripů pro české novináře do českých regionů.

Tiskový odbor
Tiskový odbor vydal v roce 2007 celkem 57 tiskových zpráv (v roce
2006 jich bylo 50), které se týkaly činnosti CzechTourism, uspořádal
9 tiskových konferencí k významným tématům a odpovídal
na konkrétní dotazy novinářů či zpracovával články na konkrétní
požadovaná témata. Díky těmto aktivitám se bilance článků, TV
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V rámci vyřizování stížností zahraničních turistů, které tiskový odbor
konzultuje s příslušnými kompetentními orgány, jako jsou Česká
obchodní inspekce, Dopravní podnik, a.s. apod., se jednalo o několik
desítek stížností, jež se ve větší míře týkaly směnáren a jejich
netransparentnosti v uvádění poplatků za směny, revizorů a jejich
chování k turistům v MHD, okrádání hostů v restauracích….
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Odbor regionální
Oblast organizace cestovního ruchu
Na základě původní iniciativy CzechTourism se rozšiřuje
profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu v regionech.
K rozvoji činnosti těchto subjektů přispělo i uzavření smluv
o poskytnutí služeb v roce 2007 mezi CzechTourism
a regionálními OCR. Uzavřeny byly smlouvy s 20 regionálními
organizacemi cestovního ruchu (dříve destinačními managementy),
jejichž výčet byl odsouhlasen příslušným krajským úřadem. Celková
výše finančních prostředků, které byly vyčleněny na splnění
povinností vyplývajících ze smlouvy, činila 1 647 500 00 Kč.
Byl dokončen ojedinělý projekt Monitoring návštěvníků
v turistických regionech a oblastech České republiky, který se
ve spolupráci s regionálními subjekty realizoval v letech 2005–2007.
Výsledky se opírají o skutečně mimořádné množství individuálních
výpovědí - 106 528. Pro jeho realizaci byla využita jednotná
metodika pro celou republiku, a tím i zajištěna možnost vzájemného
srovnávání jednotlivých území. Data tedy přinášejí informaci o tom,
kdo je typickým návštěvníkem jednotlivých míst a jak místo nebo
region jeho návštěvníci hodnotí. Brožura vydaná v nákladu 2 000 ks
má za úkol nabídnout množství statistických dat, která pomohou
určit správný směr rozvoje, podnítit zájem o problematiku a přinést
přehledné informace o návštěvnících jednotlivých regionů. Byly
připraveny internetové stránky http://monitoring.czechtourism.
cz. Obsahují interaktivní tabulky, které jednoduchým způsobem
zpřístupňují komplexní data z výzkumu. Umožňují získávat informace
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i za menší územní celky, a tak je mohou využívat i tvůrci projektů,
kteří nezískají adekvátní data od ČSÚ. Rozsáhlá sada výstupů
a dokumentace je k dispozici i na stránkách www.czechtourism.cz
v sekci Regiony.
V roce 2007 proběhla 2 pracovní setkání s regionálními
koordinátory a krajskými zástupci pro cestovní ruch. Tématem
prvního setkání (5.-6. 6. v Sokolově) bylo představení činnosti
CzechTourism (veletrhy, Enjoy, MICE, vzdělávání v cestovním ruchu
apod.). Stěžejními tématy druhého setkání (27.-28. 11. v Rynarticích)
byly rezervační systémy, zhodnocení projektu Monitoring
návštěvníků a představení projektů na podporu DCR. Obou jednání
se zúčastnili také zástupci MMR, kteří informovali o aktuálním dění
v resortu, a zástupci ATUR ČR.

Oblast domácího cestovního ruchu
Internetový portál www.kudyznudy.cz nabízející širokou škálu
volnočasových aktivit v českých regionech prošel v letošním roce
kompletní inovací. Kromě nového grafického designu a rozšíření
nabídky o nové aktivity jsou jeho součástí také plánovače tras,
informace o počasí, kalendář akcí apod. Portál komunikuje se
zahraniční veřejností také svou anglickou mutací. V současné době je
v databázi Kudy z nudy zařazeno přes 1 000 aktivit. Vyhledávání je
přitom rychlé a intuitivní.
CzechTourism za webový projekt www.kudyznudy.cz získal prestižní
cenu v soutěži Internet Effectiveness Award. Portál zvítězil
v kategorii Nejlepší web státní správy.

1 Zámek Litomyšl
2 Zpívající fontána před Kolonádou, Mariánské Lázně
3 Zámek Březnice
4 Pohled na Slapy z rozhledny Veselý vrch
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Od 1. 12. 2007 bylo spuštěno hodnocení jednotlivých aktivit. Pro
návštěvníky portálu tato služba přináší „nový pohled“ na nabídku
českých podnikatelů z oblasti turistiky a přispívá k výrazně vyšší
atraktivitě tohoto webu a vyšší interakci s návštěvníky.

i u jejich rodičů zájem o podnikání v cestovním ruchu. Dohromady
bylo osloveno 5 902 škol, 4 458 škol základních a 1 444 středních.
Celkem soutěžící zaslali 270 prací. Jednalo se o 459 žáků a studentů
z 67 škol, tj. 1,7 žáka na projekt. Počet účastníků soutěže stoupá.

V nákladu 30 000 ks byla vydána mapa „ Kudy z nudy – zážitky
po Česku“, ve které je 60 tipů na výlet či dovolenou v České republice
vybraných z více než tisíce aktivit v elektronickém katalogu Kudy
z nudy. V roce 2007 proběhla podzimní reklamní kampaň zaměřená
na české turisty. Kampaň probíhala v tisku, na billboardech
na významných silničních tepnách, formou polepů tramvají
a na rozhlasových stanicích. V listopadu a prosinci 2007 probíhala
internetová PPC kampaň. Průměrná denní návštěvnost se pohybovala
přes 3 000 návštěv.

Třetí ročník projektu Turisté vítáni byl odstartován 1. listopadu 2007
a bude ukončen 20. března 2008. Součástí ročníku je i Doprovodná
soutěž TOP 5 nejlepších míst v regionu a TOP 5 míst v České
republice. K novému ročníku byly vytvořeny nové webové stránky.

Mediální podpora domácího cestovního ruchu v Česku
Projekt byl realizován v období květen 2006 až květen 2007 v rámci
SROP v celkovém objemu 35 mil. Kč. Hlavními nositeli kampaně byly:
Inzeráty v tisku

Průměrná měsíční návštěvnost

14 395 552 Kč

Rozhlas

4 627 771 Kč

Kampaň v městské dopravě

1 350 000 Kč

Akce v obchodních centrech

1 241 309 Kč

80 000

Internet

1 202 750 Kč

60 000

Redakční články

100 000

844 646 Kč
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Projekt „Turisté vítáni“ s podtitulem „Hledají se odvážní
podnikatelé“ pokračoval a snaží se vzbudit u mládeže a přes ní

1 Zámek Litomyšl
2 Kaplička, Holašovice
3 Kostel svatého Mikuláše, Cheb
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Výsledkem celoroční mediální kampaně bylo:
	zveřejnění 200 inzerátů (5 otištění pro každou turistickou oblast)
v denním tisku a v magazínech - inzeráty si přečetlo celkem
5 milionů čtenářů,
	otištění 80 redakčních článků (2 články pro každou oblast) si
přečetlo celkem 19 milionů čtenářů,

1

2

3
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	odvysíláno bylo 9 576 reklamních rozhlasových spotů
„Kudy z nudy“ na 59 rozhlasových stanicích a 985 PR spotů
v regionálním vysílání jako akvizice na akce v nákupních centrech
– spoty slyšelo 5 082 940 posluchačů,
	na internetu bylo zaznamenáno 12,5 milionů impresí reklamních
bannerů,
	v dopravních prostředcích vidělo reklamní letáky nejméně
1 milion cestujících,
	v 18ti nákupních centrech bylo rozdáno 27 tisíc reklamních
letáků z oblastí a 5 000 ks publikací „Výletní mapy“,
	publikaci „Výletní mapy České republiky“ dostalo do rukou celkem
50 tisíc zájemců.
V rámci kontinuálního systému propagace DCR následovala v období
září až prosinec 2007 kampaň „My vám ukážeme“. Jednalo se
o kampaň na podporu domácího cestovního ruchu, která měla
podpořit cestování domácích turistů do vedlejšího kraje a také zvýšit
návštěvnost webových stránek Kudy z nudy. V tomto projektu se

představila dvě území – Posázaví a trojúhelník měst regionu Jižní
Čechy (České Budějovice, Třeboň a Jindřichův Hradec). Součástí
kampaně byly výlety za krásami sousedního kraje, jichž se zúčastnilo
738 osob. Celkem bylo zveřejněno 45 inzerátů ve vybraných denících,
33 billboardů a 10 citylightů a webové stránky.
Regionální informační bulletin obsahuje informace o dění v regionech
Česka, které přinášejí tipy nejen pro cestovatele, ale i odborníky
v cestovním ruchu. Elektronický měsíčník byl v roce 2007 vydán 12x.
Bulletin odebírá cca 1 500 odběratelů a aktuální číslo a archiv jsou vždy
k dispozici na informačním portálu CzechTourism na www.CzechTourism.
cz nebo přímo na: http://regionbulletin.czechtourism.cz/

Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu
Každoročně je připravován Kalendář akcí cestovního ruchu pro
rok aktuální. Kalendář je k dispozici veřejnosti na internetových
stránkách www.CzechTourism.com v jazykových verzích − čeština,
němčina, angličtina, francouzština, ruština, španělština a dále
na stránkách www.kudyznudy.cz (čj, aj). Kalendář významných
kulturních a sportovních akcí je určen pro prezentaci v zahraničí.
Pro rok 2008 byl kalendář top akcí připraven a distribuován již v září
2007 (obsahuje 80 akcí). Obsahuje také více než 1100 regionálních
akcí členěných dle 15 turistických regionů.
„Regionální prezentace“ jsou pravidelné pracovní cesty do českých
turistických regionů s cílem představit regionální turistickou nabídku
českým incomingovým cestovním kancelářím přímo „v terénu“.
Jedná se o představení turistických produktů, kvalitních ubytovacích
kapacit a nepříliš známých turistických atraktivit daného regionu,

1 Český Krumlov
2 Ulice Josefa Váchala, Litomyšl

1

12

Výroční zpráva 2007 | CzechTourism

2

resp. oblasti. V roce 2007 se uskutečnilo celkem 14 regionálních
prezentací, z toho 10 pro zástupce cestovních kanceláří, 3 pouze pro
novináře (press tripy) a 1 mimořádná prezentace projektu Aktivní
turistika. Celkový počet účastníků činil 340 osob.
V únoru 2007 proběhla třetí série seminářů „Poznejte regiony
Česka“ určených zejména pro průvodce. Cílem těchto seminářů
bylo představení českých turistických regionů průvodcům před novou
sezonou, aby je nabídka inspirovala k tomu, že své zahraniční klienty
přivezou z Prahy i do dalších regionů. Zúčastnilo se celkem 206
posluchačů. Z toho bylo 85 % průvodců, 11 % zástupců cestovních
kanceláří a 4 % ostatních.

V roce 2007 byl vydán průvodce českou hudbou od 15. do 20. století
Hudební srdce Evropy. Celkový náklad 16 000 ks. Jazykové mutace
– čj, aj, nj. Komplet na dvou nosičích přibližuje bohatý a pestrý vývoj
české hudby od renesance po XX. století, která proslula ve světovém
kontextu.
DVD Česká republika – symfonie zážitků obsahuje nabídku
turistického potenciálu České republiky s důrazem na praktické
informace pro všechny typy návštěvníků a turistů, nejen pro
vyhraněné zájemce o historii, ale obecně o kulturní dědictví, aktivní
turistiku a poznávání, v šesti jazykových verzích. Náklad 6 000 ks.
Jazykové mutace: čj, aj, nj, fj, rj, šp.
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Ostatní činnosti
CzechTourism participoval na další aktualizaci Metodického pokynu
Ministerstva dopravy České republiky o „Označování kulturních
a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ)“. Označování
„hnědými cedulemi“ inicioval CzechTourism a v jeho gesci je správa
seznamu kulturních a turistických cílů. Počet instalovaných cedulí
dosáhl stovek na dálnicích a rychlostních komunikacích a tisícovek
na silnicích nižších tříd.
Během roku probíhala opět aktivní komunikace s turistickými
informačními centry (OTIC). Pro tyto účely byl vydán CD-rom
Rukověť odborníka cestovního ruchu s pořadovým číslem 5 v nákladu
1 000 kusů. V závěru roku se uskutečnila další kontrola činnosti OTIC,
která užívají jednotný symbol označující jejich funkci pro turisty.
Z celkového počtu 600 v CzechTourism vedených infocenter jich
300 užívá jednotný symbol, a tím i plní předepsané základní funkce,
5 infocenter čeká na přidělení symbolu.

Turistické informační centrum CzechTourism Vinohradská trvale
zajišťuje informační servis pro zahraniční i domácí turisty, a to
osobně, mailem, poštou a telefonicky.
Informační centrum CzechTourism Staroměstské náměstí
Během roku 2007 se v prostorách informačního centra uskutečnilo
několik prezentačních akcí:
	únor – součást festivalu Bohemian Carnevale,
	duben − prezentace Jihomoravského kraje,
	květen − Olomoucký kraj představil Střední Moravu a Jeseníky
ve svém pojízdném infobusu,
	červen – třítýdenní prezentace regionálních domácích výrobků,
	září – v prostorách informačního centra i na Staroměstském
náměstí velká interaktivní show Valašského království,
19. prosince 2007 došlo k otevření nových prostor informačního
centra v Praze na Staroměstském náměstí č. 5.

Statistika dotazů IC Vinohradská – rok 2007
Dotazy na

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Celkem

%

196

200

233

194

212

206

278

296

192

251

266

187

2 711

51,54

Regiony
Praha

180

198

194

194

218

208

258

296

172

211

250

170

2 549

48,46

Celkem

376

398

427

388

430

414

536

592

364

462

516

357

5 260

100,00

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Celkem

Telefonické dotazy ze
zahraničí

116

111

125

114

113

124

118

142

128

113

112

124

1 440

E-maily ze zahraničí

570

602

704

563

665

304

252

180

160

202

192

166

4 560
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Statistika dotazů IC Staroměstská – rok 2007
Dotazy na
Regiony

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Celkem

%

599

544

624

1 039

865

860

1 483

1 436

657

776

384

864

10 131

21,68

Praha

1 361

2 055

2 574

2 612

2 751

3 235

5 549

4 828

2 838

3 266

2 481

3 052

36 602

78,32

Celkem

1 960

2 599

3 198

3 651

3 616

4 095

7 032

6 264

3 495

4 042

2 865

3 916

46 733

100,00

Knihovna
Knihovní fond obsahuje 837 knih, 52 ks AV médií, 418 ks firemní
literatury a stovky časopisů. Uskutečnilo se 414 výpůjček mimo
knihovnu a přes 1 200 výpůjček v rámci knihovny. Knihovní fond
je průběžně doplňován. Jsou zde také nabízeny publikace vydané
v rámci projektu Vzdělávání v cestovním ruchu. Kromě osobních
dotazů jsou vyřizovány i emailové a telefonické dotazy.

Nárůst ukrajinských turistů za rok 2006 (o 50 %), za 3. čtvrtletí 2007
o 25 % svědčí o vzrůstající oblibě ČR. Tato skutečnost je podmíněna
vnímáním ČR jako přátelské, relativně blízké země s množstvím památek,
přírodních krás a velkým počtem lázeňských míst. V českých lázních tráví
nejdelší pobyty Rusové (13,2 dne) následováni právě hosty z Ukrajiny,
kteří zde pobývají v průměru 12,1 dne.

Významné akce
Oddělení edice a distribuce
V roce 2007 bylo vydáno 20 titulů propagačních materiálů
v celkovém nákladu 1 013 000 ks ve 13 cizojazyčných verzích.
Propagační materiály byly distribuovány prostřednictvím
zahraničních zastoupení CzT, na veletrzích cestovního ruchu
a ve spolupráci s dalšími subjekty, které se prezentují v zahraničí.
V roce 2007 se jednalo o 1 890 000 ks propagačních tiskovin. Rozdíl
mezi produkcí a distribucí představují zásoby vytvořené v roce 2006,
kdy byl rozpočet na ediční činnost CzT vyšší o finanční prostředky
z projektu SROP.

Oddělení zahraničních zastoupení
CzechTourism spravuje celkem 25 zahraničních zastoupení
Rok 2007 se pro zahraniční zastoupení CzechTourism nesl ve znamení
posilování pozice na „tradičních“ trzích (Itálie) a trzích s významným
potenciálem (Ukrajina). Obě zmíněná zastoupení se etablovala
na zastoupení prvního stupně, a to hned z několika důvodů. Itálie je
dlouhodobě velkým zdrojem turistů přijíždějících do ČR, tvoří třetí
nejpočetnější skupinu hned po Německu a Velké Británii. Počet italských
turistů za období leden až září 2007 vzrostl oproti stejnému období
roku 2006 o 1,5 %, což nasvědčuje zvýšenému zájmu o ČR. V roce 2006
navštívilo ČR téměř 400 000. V říjnu otevřené zahraniční zastoupení
na Ukrajině reflektuje stále rostoucí zájem ukrajinských turistů o ČR.

Společně s národními centrálami cestovního ruchu Slovenska,
Slovinska, Maďarska a Rakouska se CzechTourism v lednu 2007
zúčastnil prvního ročníku odborného turistického veletrhu
a workshopu Vídni (dříve atb). ACTB nabídlo formou předem
sjednaných schůzek možnost intenzivního jednání s nákupčími
z celého světa. ACTB je určen pouze odborníkům a usiluje
o společnou prezentaci regionu střední Evropy. Spolu s CzechTourism
se akce zúčastnilo 11 českých subjektů, které svou účast považovaly
za velmi úspěšnou. Na ACTB navazovala jednodenní study tour,
v jejímž rámci CzechTourism přivezl do ČR 60 nákupčích. Ti
absolvovali prohlídku Prahy a další workshop s českými subjekty. Pro
příští rok chce CzechTourism svou účast ještě rozšířit. Rakousko je
na 11. místě v počtu příjezdů do ČR a jejich nárůst činil za 3. čtvrtletí
roku 2007 2,2 %.
Další velice významnou akcí byly České dny v Mexiku (8.−24. června),
na jejichž organizaci se podílelo zastoupení pro Latinskou Ameriku
agentury CzechTourism a Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky prostřednictvím velvyslanectví v Mexiku. Hlavními
hvězdami programu byli Miss World Taťána Kuchařová, kuchaři
společnosti Gastro LEV pod vedením Vladimíra Šalanského,
Budvarka a módní přehlídka Jablonexu. České dny začaly 8. června
vzpomínkovým aktem k uctění památky lidických obětí, který
se každoročně koná v části Mexico City pojmenované po této
obci − San Jeronimo Lidice. České dny v Mexiku, které zahrnovaly
prezentace v obchodních domech, VIP večery a prodejní prezentace
českých výrobků, dále probíhaly v Querétaru a Mexiku City. Počet
turistů z Latinské Ameriky za 3. čtvrtletí 2007 vzrostl meziročně
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o 10,9 %, přičemž lze očekávat další nárůst s ohledem na fakt, že se
region střední a východní Evropy stává módní destinací.
V souvislosti s moderními marketingovými trendy, rozvojem IS/
IT a efektivním cílením vybraných tržních segmentů byl v únoru
2007 spuštěn e-learningový program European Quartet Destination
Specialist Training Program, který je určen pro severoamerické travel
agenty a tzv. home-based travel agenty. Tento výukový program
poskytuje formou multimediálních prvků ucelené informace
registrovaným zprostředkovatelům služeb na trhu cestovního ruchu,
kteří získají potřebné informace o regionu zemí V4 a kteří tak
mohou efektivněji tento region nabízet svým konečným zákazníkům.
Spuštění programu zajišťoval CzechTourism Praha ve spolupráci se
zahraničním zastoupením v New Yorku. USA jsou na čtvrtém místě
v počtu příjezdů do ČR.
Dosud největší prezentační akcí České republiky v Číně, která
se uskutečnila v termínech 2.−18. listopadu, byl projekt

1
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„České dny v Číně“, který probíhal ve spolupráci s Českými
centry a ZÚ Peking. Hlavní událostí byla akce „Česká republika
– křižovatka Evropy“, která se konala v Pekingu. Jednalo se
o kulturně‑uměleckou výstavu zaměřenou na tři tématické celky,
vždy prezentované po týdnu v tomto pořadí: textil, potraviny,
sklo. Zahajovací ceremoniál uvedla módní přehlídka Heleny
Fejkové. Po celou dobu konání akce byla prezentována lidová
řemesla (paličkování vamberské krajky, broušení skla, ražba mincí,
výtoč piva). Následovala série výstav, prezentací a workshopů,
kde byla 150 účastníkům v čínštině představena Česká republika
z pohledu všech národních produktů a nových segmentů
cestovního ruchu, jako je golf a MICE turistika. ČR se díky této
akci významně zviditelnila v Číně, navzdory velké konkurenci,
která panuje zejména v hlavním městě Pekingu. Přímo se akce
zúčastnilo 17 českých podnikatelských subjektů, 2 kraje a další
řada firem a designerů, jejichž exponáty byly součástí výstavy,
které se zúčastnilo více než 700 návštěvníků. Akci jako takovou
podpořilo svou účastí více než 1 000 návštěvníků.

2

3

Oddělení kongresové a incentivní turistiky
Veletrhy a workshopy na téma KIT
Název

Země

Město

1

Bedouk

Francie

Paříž

Termín 2007

2

Workshop Atlanta, Miniapolis, Chicago, Toronto

USA

Atlanta

26. 1.−2. 2. 2007

3

EMIF

Belgie

Brusel

14.−15. 2. 2007

4

Confex + workshop Londyn

Velká Británie

Londýn

20.−22. 2. 2007

5

AIME

Austrálie

Melbourne

12.−14. 2. 2007

6

MPI PEC-E + Workshop

Dánsko

Copenhagen

18.−20. 3. 2007

7

ASTA JEJU

Jižní Korea

JeJu

25.−29. 3. 2007

8

ITE MICE

Hong Kong

9

ICCA ICCRM

Irsko

Dublin

10

Incentive Works + Workshop

Kanada

Toronto

23.−27. 8. 2007

11

Motivation Show

USA

Chicago

23.−24. 9. 2007

12

MICE Business Travel Show

Holandsko

Amsterdam

13

MICE Europe

Itálie

Benátky

14

BTC International

Itálie

Florencie

15

ICCA

Thajsko

Pattaya

16

Workshop Dublin

Irsko

Dublin

17

EIBTM

Spain

Barcelona

24−25. 1. 2007

14-17. 6. 2007
5.−7. 7. 2007

2.−4. 10. 2007
28.−30. 10. 2007
6.−8. 11. 2007
27.−31. 10. 2007
22. 11. 2007
27.−29. 11. 2007

1 Interiér kláštera Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova
2 Bazilika, Svatý Hostýn
3 Hrad Špilberk, Brno
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Další aktivity
BID BOOK pro Kampaně Kandidatur
Pod názvem „Kampaně kandidatur“ se skrývá společná činnost
agentury CzechTourism, Kongresového centra Praha a Pražské
asociace kongresové turistiky za účelem přilákání mezinárodních
kongresů do České republiky. Ke sjednocení prezentací, které
doposud probíhaly jednotlivě a různými způsoby, přispěje zcela nový
produkt s názvem: Bid book. Jde o obecný dokument, který obsahuje
základní informace o možnostech pořádání kongresů v ČR včetně
poskytovaných doprovodných služeb. Bid book si každý region či
uchazeč o kongres může doplnit a zdůraznit tak konkrétní nabídku
svého regionu či např. konkrétního hotelu.

1
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Primárním cílem projektu Kampaně kandidatur je rozvoj kongresové
turistiky v celé České republice. Celý proces podání kandidatury
na pořádání kongresu v ČR spočívá v několika krocích. Nejdříve
je v mezinárodních databázích vyhledán konkrétní kongres, který
by byl pro ČR přínosem, a následně je pořádající asociaci podána
kandidatura ČR a prezentována komplexní kongresová nabídka. Poté
je již na dané asociaci, zda zvítězí ta či ona destinace
K jednotné prezentaci naší země jako kongresové destinace bude
sloužit tzv. Bid book, souhrnná nabídka kongresových prostor
a služeb, do kterého vnesly své návrhy též zástupci agentur, jež
jsou členy asociace ICCA (International Convention and Congress
Association). Bid book bude k dispozici všem zájemcům, kteří mají
záměr profesionálně prezentovat svůj hotel, kongresový prostor
včetně doprovodných služeb apod.

MICE HANBOOK
Na konferenci „Rozvoj kongresové a incentivní turistiky v regionech
ČR“ v rámci veletrhů GO a REGIONTOUR Brno 2008 byl představen
MICE handbook, materiál, který je určen především zástupcům
měst a obcí. Materiál obsahuje úvod do problematiky kongresové
a incentivní turistiky. Pracovníci cestovního ruchu zde mohou najít
praktické informace, jako například návrh usnesení rady města, kroky
na podporu rozvoje kongresové a incentivní turistiky v daném městě,
cizojazyčné mutace podpůrných dopisů a další.
FAM TRIPY MICE
Fam Trip Kenes – významná agentura v organizace mezinárodních
kongresů – 01/07
Fam Trip Francie – ve spolupráci se ZZ Francie – 02/07
Fam Trip Belgie – ve spolupráci se ZZ Belgie – 02/07
Fam Trip MCI – významná agentura v organizace mezinárodních
kongresů – 06/07
Fam Trip Italie – ve spolupráci se ZZ Italie – 10/07
Fam Trip Kanada – ve spolupráci se ZZ Kanada – 11/07
PRESS TRIPY MICE
Press Trip Belgie – ve spolupráci se ZZ Belgie – 05/07
Press Trip Italie – ve spolupráci se ZZ Itálie – 09/07
Press Trip Kanada – ve spolupráci se ZZ Kanada – 09/07
KONFERENCE A KAMPANĚ KANDIDATUR
Kongres Stenografů 2007 – reklamní spolupráce a partnerství
Body Mind and Spirit – 800 účastníků − konference zaměřená
na pilátes a cvičení − získáno
HOREKA Konference – CzechTourism diskusní Forum − reklamní
spolupráce a partnerství
	CzechTourism – Váš partner
	Destinační Marketing efektivně aneb Táhnout za jeden provaz
	Cestovní ruch v číslech
	Spolupráce hotelů a DMC
	Outsorcing hotelových služeb – ano či ne?
	Kongresový cestovní ruch – fenomén nebo klišé
	Vzdělávání v cestovním ruchu – podpora rozvoje regiónů
Evropská Města v Praze Kongres – reklamní spolupráce a partnerství
Novartis 2008 – celosvětové symposium – 2000 účastníků − získáno
13th annual Rapeseed Congress in Prague – 800 účastníků − získáno
1 Slapy
2 Františkovy Lázně

2

Oddělení lázeňství
Oddělení lázeňství CzechTourism, které funguje od ledna 2005,
je dnes mezi odbornou veřejností již známým a vyhledávaným
partnerem na poli propagace českého lázeňství doma i v zahraničí.
V roce 2007 pomohl CzechTourism zviditelnit unikátní české
medicínské lázeňství nejen v tuzemsku, ale také na zahraničních
trzích. Hned 3 lázeňské workshopy proběhly v Rusku (Omsk,
Krasnojarsk a Novosibirsk), dále v Kazachstánu (Almata), na Ukrajině
(Kyjev) a v Itálii (Milán). V Lotyšsku se zase uskutečnila prezentace
českých lázní v obchodním centru Azur Riga v rámci Českých dnů
v Rimi (síť obchodních center), které pořádalo Velvyslanectví ČR
v Rize. V Německu se lázeňské společnosti mohly rovněž představit
na prezentaci českého lázeňství v obchodním centru Kornmarkt Center
v Budyšínu. Pokračovala také propagace lázeňství na domácím trhu,
oddělení lázeňství uspořádalo 3 prezentace s bohatým doprovodným
programem v nákupních centrech v Praze, Brně a v Olomouci.
Čistě lázeňskou expozici uspořádal CzechTourism také na významném
regionálním veletrhu cestovního ruchu Reisen&Caravan v Erfurtu.
CzechTourism nechyběl ani na specializovaném a odborném
lázeňském veletrhu Spa Show v Londýně. Do českých lázní
na pozvání agentury CzechTourism přijely skupiny novinářů
z Ruska, Velké Británie, Itálie či SAE, dále pak ruští touroperátoři
a zástupci cestovních agentur. Skupina německých lékařů
navštívila západočeské lázně a v rámci semináře s českými kolegy
načerpala informace o léčebných účincích našich lázní.
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Agentura CzechTourism je realizátorem projektu Karlovarský
týden, jehož druhý ročník proběhl v říjnu 2007 v Karlových Varech.
Dominantním tématem „Karlovarského týdne“ je české lázeňství
a cestovní ruch, jeho současný stav a perspektivy v celoevropském
kontextu. Spojení již tradičního festivalu Tourfilm s Lázeňským
festivalem a Konferencí Sdružení lázeňských míst opět přilákalo
do známého lázeňského místa řadu odborníků, 72 zahraničních
zástupců z mnoha zdrojových trhů i laickou veřejnost. Součástí
projektu byl i workshop, kde na 25 českých a moravských lázní
předvedlo svou nabídku všem zahraničním účastníkům.
Oddělení lázeňství vydalo také aktualizovaný Katalog
lázeňství & wellness, a hned ve čtyřech jazykových mutacích
− v angličtině, němčině, ruštině a vůbec poprvé byl katalog vydán také
v češtině. Taktéž bylo vydáno 1 000 ks lázeňských plakátů a vyrobeno 6
roll-upů pro účely propagace.
Shrnutí lázeňských akcí 2007

1

počet zemí

počet českých účastníků

počet zahraničních

14 workshopů, prezentací, veletrhů,
z toho

8

151

7 748

7

workshopů, prezentací

5

87

548

2

veletrhy

2

8

5 000

5

prezentací v OC

3

56

2 200

8

tripů, z toho

7

60

4

hromadný press trip

5

26

2

hromadné fam tripy

3

15

1

individuální press tripy

1

3

1

infotripy pro lékaře

1

16

1 Lázně Karlova Studánka
2 Krytý dřevěný most, Černvír
3 Františkovy Lázně
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Oddělení veletrhů
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism se v roce 2007
účastnila 45 veletrhů. Destinace konání veletrhů jsou vybírány
v souladu s marketingovými záměry CzechTourism, tedy místa, odkud
nejvíce turistů jezdí, a místa, odkud chceme turisty získat.
Při organizování účasti na veletrhu je velký důraz kladen
na doprovodné akce na stáncích. Osvědčenými lákadly jsou restaurace
s typickou českou kuchyní a pivem, hudební produkce a představení
řemesel. Pro odborné návštěvníky jsou určeny prezentace, workshopy
a společenská setkání na stánku. Z řemesel jsou neoblíbenější ukázky
rytí do skla a jako ukázka české produkce jsou prezentovány např.
korálky z Jablonexu. V posledních letech se Česká republika na mnoha
veletrzích představila jako partnerská země. Během veletrhu se podílela
na organizaci doprovodných akcí výstaviště a haly byly vyzdobeny
velkoplošnými fotografiemi České republiky.

3

informací z internetu. Účast dalších komerčních subjektů (hotelů,
lázeňských společností apod.) z dlouhodobého hlediska roste.
Komerční nabídku informačně doplňují zástupci měst, krajských
úřadů a destinačních managementů.
Plocha
Veletrh

2007

2006

Vacantie Utrecht

333

374

26

30

Go Brno

207

207

16

20

Ferienmesse Vídeň

70

168

10

21

Reiseliv Oslo

42

45

4

7

BWTE Bombaj

6

x

x

x

212

132

11

13

Vakanz Lucemburk

750

50

35

4

Fitur Madrid

276

258

20

25

HWS Dublin

32

40

4

3

Slovakiatour Bratislava

63

80

9

9

x

27

x

4

Reisen Hamburk

160

186

13

18

Vacances Brusel

104

154

12

13

Balttour Riga

x

84

x

9

OTM Mumbai

x

18

x

x

AIME Melbourne

x

23

x

2

OTM Dílí

x

18

x

1

BIT Miláno

325

306

27

23

CBR Mnichov

323

378

28

30

Holiday World Praha

155

156

19

21

ITB Berlín

438

522

37

53

84

140

13

16
47

Utazás Budapešť
MITT Moskva

Všeobecně je možno uvést, že klesá účast cestovních kanceláří a tour
operátorů, což je důsledkem trendů v cestovním ruchu v posledních
letech – orientace na individuální cestovní ruch a možnost sběru

2007

CMT Stuttgart

BTL Lisabon

Z tabulky níže vyplývá celkový meziroční nárůst ploch expozic
a počtů vystavovatelů. Za zmínku stojí vysoký meziroční nárůst
počtu vystavovatelů na ITB Berlín, MITT Moskva a UTM Kyjev. Rostly
také účasti na FITUR Madrid, Reisen Hamburg a Otdych Moskva.
Překvapující byl vysoký zájem o první oficiální účast na veletrhu KITF
v Almaty. Stabilně vysokou účast i úroveň si drží WTM Londýn a TuC
Lipsko. Menší meziroční pokles nastal u veletrhů HW Dublin, TUR
Goteborg a BIT Miláno. Za výrazným poklesem u Vakanz Lucemburk
stojí velmi výhodné podmínky ze strany výstavní správy v roce 2006,
kdy byla ČR Zemí partnerem veletrhu, rok 2007 pak odrážel reálný
zájem subjektů z ČR.

Počet spoluvystavovatelů

2006

322

459

29

Golf Show Praha

6

6

x

x

Intourmarket Moskva

x

45

x

1

234

100

13

10

TUR Goteborg
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Plocha
Veletrh

2006

Počet spoluvystavovatelů
2007

2006

WTF Šanghaj

60

x

8

x

KITF Alma Ata

x

139

x

14

ATM Dubaj

100

100

15

13

IMEX Frankfurt

143

154

23

22
3

ITE Hong Kong
BITE Peking
RDA Kolín n. R.

x

20

x

54

x

5

x

120

150

22

24

Otdykh Moskva

280

260

24

30

TT Varšava

330

252

29

27

TOP RESA Deauville

70

70

11

10

Jata Tokio

99

99

5

3

x

6

x

x

Locations, Mumbai
UTM Kyjev

76

158

12

20

Tour Salon Poznaň

70

110

13

16

UTE Jekatěrinburk

x

100

x

14

WTM Londýn

401

445

50

50

TC Lipsko

426

396

35

37

CITM Šanghaj/Kunming

108

117

5

6

32

32

5

6

6 511

6 584

588

675

ILTM Cannes
Celkem

1 České Švýcarsko
2 Schwarzenberský plavební kanál, Šumava
3 Bývalý klášter benediktinů, Sázava
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Oddělení Public Relations a analýz

2007

Media Relations
Agentura CzechTourism pravidelně vydává tiskové zprávy
informující o aktuálních událostech v oblasti cestovního ruchu,
kultury a sportu. Texty přeložené do angličtiny, němčiny,
francouzštiny, španělštiny a ruštiny zasílá novinářům a zahraničním
zastoupením. Všechny překlady jsou volně k dispozici na www.
CzechTourism.com. V roce 2007 bylo vydáno 23 tiskových zpráv
k významným událostem v ČR.

Press a fam tripy
Oddělení press a fam tripů se v roce 2007 zaměřilo především
na projekt ENJOY THE CZECH REPUBLIC 2007. Proběhly čtyři velké
mezinárodní akce určené pro touroperátory (TO) a novináře, jejichž
součástí byl vždy workshop pro české subjekty. Úspěšného projektu
se zúčastnilo celkem 380 zahraničních účastníků (241 TO a 139
novinářů). Pozvání přijali zástupci z Argentiny, Austrálie, Belgie,
Brazílie, Dánska, Egypta, Francie, Itálie, Izraele, Kanady, Koreje, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Mexika, Německa, Nizozemí, Peru,
Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Španělska,

1

Švédska, Ukrajiny, USA a Velké Británie. Tematicky zaměřené trasy
směřovaly do všech regionů České republiky s cílem představit
národní turistické produkty.
Témata cest:
	Jaro − Lázně, Historická města, Folklor, Gastronomie, Pivo, UNESCO
	Léto − Technické památky, UNESCO, Pohádková dovolená, Aktivní
dovolená
	Podzim – Česká kuchyně v praxi, České hody, Cesta za vínem
(Čechy, Morava), Pivo
	Zima – Advent, Vánoce (skanzeny, betlémy, vánoční trhy)
ENJOY THE CZECH REPUBLIC
Jaro

touroperátoři

novináři

53

35

Léto

62

41

Podzim

63

36

Zima

63

27

241

139

Celkem

2

Kromě projektu ENJOY THE CZECH REPUBLIC proběhlo ve spolupráci
se zahraničními zastoupeními celkem 74 dalších hromadných fam
tripů (HFT), individuálních a hromadných press tripů (IPT a HPT) pro
564 osob (361 TO a 203 novinářů).

IPT

Počet akcí

Počet osob

40

64

HPT

11

109

HFT

19

329

HPFT

4

62

74

564

Celkem

Servis pro televizní štáby a pro zástupce z 9 zemí světa byl zajištěn 13x.

European Quartet - One Melody
V roce 2007 došlo k dalšímu posílení spolupráce mezi státy uskupení
tzv. Visegrádské 4 (V4 – European Quartet), kdy navíc, kromě
stávajících cílových trhů, byla pozornost nově soustředěna na asijskou
část Ruské federace. I z tohoto důvodu byl zcela inovován redakční
systém a vzhled webových stránek www.european-quartet.com. Velmi
významnou událostí byl přechod předsednictví v rámci European
Quartet na Českou republiku v červnu 2007. Česká republika tak
navázala na slovenské předsednictví a od června 2008 bude tomuto
uskupení států předsedat Polsko. Cílem společných aktivit je zviditelnit

3
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středoevropský region na vzdálených trzích cestovního ruchu,
k čemuž jsou využívány klasické, ale i nové marketingové nástroje.
Jejich přehled a odpovědnosti jednotlivých států V4 jsou uvedeny
v marketingovém plánu zemí V4 vždy na konkrétní rok na webové
adrese uskupení www.european-quartet.com.
V rámci aktivit uskupení zemí tzv. Visegrádské 4, kde byla
odpovědnou stranou Česká republika (CzechTourism), byly
realizovány následující projekty:
	upgrade webové prezentace zemí V4 www.european-quartet.com
− tvorba nového redakčního systému a příprava na vložení další
(ruské) jazykové mutace
	European Quartet Promotional Road Show USA ve třech
amerických městech: Ft. Myers, Atlanta, Chicago − organizováno
s finanční podporou International Visegrad Fund
	pokračování v projektu European Quartet Destination Specialist
Training Program − on-line výukový program pro severoamerické
travel agenty a home-based travel agenty (http://www.
travelagentacademy.com/EQ/index.html)
	příprava mapy regionu zemí V4 (anglická, japonská, čínská a ruská
jazyková mutace)
	participace na China Study Tour - press trip pro 10 čínských
novinářů nejen na území České republiky
	organizace 3 marketingových setkání a 1 high level setkání
na úrovni náměstků ministrů odpovědných za odvětví
cestovního ruchu

Think Tank – analýza trendů
Projekt Think Tank − analýza trendů je další informační platformou
agentury CzechTourism. Jeho cílem je v předem definovaném

oboru lidské činnosti sledovat nové myšlenky a nová témata,
usilovat o porozumění souvislostem, formulovat myšlenkové
zázemí, navrhovat koncepty a předjímat trendy. K tomuto účelu
byla vytvořena zcela nová tematická sekce na webových stránkách
agentury CzechTourism www.czechtourism.cz. Ve vztahu k odborné
veřejnosti je konkrétním výstupem elektronický newsletter, k jehož
odběru je nutné se zaregistrovat právě na korporátních webových
stránkách agentury CzechTourism.

Statistická šetření, analytická práce a ostatní projekty
	Leták statistik 2006 / Tourism in the Czech Republic
Facts & Figures 2006
	Základní informace o příjezdovém a domácím cestovním ruchu
/ zpracovávání a publikace základní informace o počtech
zahraničních a domácích turistů v České republice
	Základní informace o devizových příjmech z cestovního ruchu ČR
	Komunikace s médii na téma cestovní ruch v číslech a faktech
	On Trade Census / databáze stacionární sítě provozoven
stravování v České republice
	Nové překážky rozvoje cestovního ruchu

Reklamní kampaně
Reklamní kampaň v Maďarsku / televizní kampaň, tisková kampaň,
citylightová kampaň a rozhlasová kampaň
Reklamní kampaň na internetových vyhledávačích / kampaň
probíhala v 16 evropských zemích
	Reklamní kampaň na Eurosportu / vysílání spotu ve vybraných
časech, prezentace ČR v rámci WTCC Brno (bannery, součást
oficiálního loga)

Propagační film o ČR
	Aktuální sestřih tzv. „hrubých záběrů“ z archivu CzechTourism
	Výroba inovovaného televizního spotu

Karlovy Vary

24
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Mediální kampaň – pro podporu domácího cestovního ruchu
Outdoor kampaň
41 ks billboardů na dálnicích a silnicích 1. tříd – sdělení – KUDY
Z NUDY; Termín: listopad–prosinec 2007
Audio kampaň − rozhlasová
Celoplošné (republikové) vysílání 51 spotů vysílaných na 9ti
rozhlasových stanicích v ČR, celkem 459 spotů (Impuls, Bonton,
Evropa 2, Frekvence 1, INFO rádio, Rádio HEY, Haná a Rubi, Rock
Zone...); Termín vysílání spotů: 12. 11.–29. 11. 2007
Regionální dlouhodobá kampaň do 3. 9. do 9. 12. 2007 na stanicích
Rádií Blaník a City, celkem 1 200 spotů, 465 anoncí, 91 sponzorských
vzkazů a 39 samostatných pořadů „S Čechem po Čechách“

Inzertní činnost
V roce 2007 bylo zveřejněno 54 celostránkových inzerátů v denním
tisku, otištěno 60 redakčních článků, které přečetlo 19 milionů
čtenářů, billboardy zhlédlo 850 000 osob. Bylo odvysíláno více
než 10 000 reklamních rozhlasových spotů „Kudy z nudy“ na 59
rozhlasových stanicích a 985 PR spotů v regionálním vysílání a 39
rozhlasových pořadů. Reklamní spoty slyšelo 5 082 940 posluchačů,
na internetu bylo zaznamenáno 12,5 milionů impresí reklamních
bannerů, v dopravních prostředcích vidělo reklamní letáky nejméně
1 milion cestujících, při reklamních akcích v nákupních centrech
velkých měst bylo rozdáno 3 000 ks publikací „Výletní mapy Kudy
z nudy v ČR“ a tuto souhrnnou reklamní publikaci o celé České
republice dostalo přímo do rukou celkem 36 000 zájemců.
Podle kvalifikovaného odhadu bylo v tuzemských kampaních celkem
osloveno 73 % populace.

Mediální kampaň v printech − v deníku METRO 8x titulní reklamní
plocha tzv. „ucho“; 8 x 1/1str. inzerát + redakční pozvánky
na podzimní turistické aktivity; Termín: 2. listopadu–20. prosince
Reklama na tramvajích – 360 reklamních ploch Praha, Brno,
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Liberec
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1

2

podpora golfové turistiky
V roce 2007 se propagace České republiky jako golfové destinace
nesla ve znamení titulu „Neobjevená golfová destinace roku 2007
− Undiscovered Golf Destination of the Year 2007“. Toto ocenění
bylo České republice uděleno v rámci 7. ročníku IAGTO Awards při

1 Hrad a zámek, Bečov nad Teplou
2 Větrný mlýn, Rudice
3 Kupole v kostele sv. Michala, Olomouc
4 Jeskyně Blanických rytířů, Rudka u Kunštátu
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její teprve druhé historické účasti na tomto veletrhu, což se dosud
nepodařilo žádné jiné zemi.
Jedním z nejdůležitějších aktivit CzechTourism v oblasti golfu v roce
2007 je vydání historicky prvního golfového katalogu. Z dalších
aktivit je třeba zdůraznit natočení dynamického propagačního filmu
o golfu, organizaci 3 press tripů pro cca 30 zahraničních novinářů,
spolupráci s Czech Golf Travel Association při organizaci 3 fam tripů
a prezentaci destinace na 10 golfových veletrzích. Důležitým krokem
pro úspěšnou propagaci v dalších letech je také realizace statistického
výzkumu ve spolupráci s KPMG ČR, který monitoroval počet golfistů
přijíždějících do ČR za golfovou turistikou a jejich profil.

3

4

webová prezentace

5,6

VII. 07

141 221

105 945

716 633

6

5,7

VIII. 07

143 524

107 925

665 643

5

5,2

IX. 07

143 890

105 282

698 235

5

4,6

X. 07

225 304

175 805

874 266

4

3,6

XI. 07

330 547

267 788

1 070 173

3,5

2,8

XII. 07

244 390

196 407

1 133 628

4,64

3,2

Oddělení OPRLZ
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism se od konce roku
2005 podílí na realizaci projektů Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů, Opatření 4.2. Specifické vzdělávání v oblasti
cestovního ruchu.
Projekty mají prostřednictvím profesního vzdělávání pracovníků
v cestovním ruchu zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb a přilákat
více turistů i do méně navštěvovaných regionů. Jsou určeny zejména
pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu, pracovníky veřejné správy
a neziskového sektoru se zaměřením na cestovní ruch a zájemce
o práci v cestovním ruchu.

40.86

CHE JPN NLD NLD POL AUS AUS

6

NLD NLD JPN ITA NLD POL POL

617 996

ITA CZE

82 383

ITA DEU JPN ITA

108 294

Celkem
přenesených dat
v GB

ESP

VI. 07

Z jaké země pořadí dle počtu návštěv (prv\
ních 10) orientační statistika

HUN GBR ITA RUS JPN JPN JPN

Průměrná
doba jedné
návštěvy
v minutách

ITA RUS RUS CZE RUS DEU ESP

Průměr stránek
za návštěvu (orientační
statistika zohledňuje více
faktorů)

CZE CZE CZE DEU DEU CZE NLD

Počet
zhlédnutých
stránek

RUS ESP ESP IRN ESP ESP RUS

Počet unikátních návštěv
(nové návštěvy, nepočítá
opakované po dobu 60ti
minut z jednoho počítače)

DEU DEU ESP ESP CZE NLD DEU

Celkový počet
návštěv (bez
robotů apod.)

USA USA USA USA USA USA USA

Měsíc

GBR AUT GBR DK AUS GBR GBR

1. 4. 2007 byla oddělením webu spuštěna fotobanka
a 1. 6. 2007 nová podoba www.czechtourism.com. V srpnu 2007 byla
vytvořena nová podoba webu V4 včetně nového redakčního systému.

51.06
51.5
72,6
96,5
113.16
96

K 31. 12. 2007 bylo ve výběrových řízeních zadáno k realizaci
celkem 72 zakázek. Nejvíce zakázek (53) je určeno na vytvoření
a zrealizování vzdělávacích programů, 4 zakázky na vytvoření
odborných publikací. Ostatní vybraní dodavatelé zajišťují
publicitu a PR aktivity, technické zabezpečení realizace projektů
a metodiky pro vzdělávací programy. Ukončeno bylo zatím celkem
17 vzdělávacích programů a vytvořeny byly 4 publikace.
Publicita projektů byla v roce 2007 zajišťována prostřednictvím
tiskových zpráv, článků a inzerce v regionálních denících
a odborných časopisech, a to jak PR agenturou, tak jednotlivými
realizátory vzdělávacích programů; dále informováním odborné
veřejnosti na 8 konferencích, seminářích a workshopech.
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2

1

4

5

1 Svatý Jan pod Skalou 2 Prachovské skály, Český ráj 3 Pramen Labe 4 Hrad Trosky 5 Pančava, vodopád, Krkonoše 6 Ještěd

3

6

Finanční zabezpečení věcné činnosti

1

CzechTourism vykazuje za rok 2007 výši rozpočtu v hodnotě
420 125 tis. Kč v této struktuře:

Struktura příspěvku v procentuálním členění na věcné činnosti
22

Neinvestiční příspěvek CzT
Investiční příspěvek CzT
Projekt SROP – neinvestiční příspěvek
Projekt SROP – investiční příspěvek
Celkem

359 433 tis. Kč
6 900 tis. Kč
49 403 tis. Kč
4 389 tis. Kč

2

17

5

1
2
3

19

420 125 tis. Kč
29

Provoz a investice
Zahraniční zastoupení
Kongresová a iniciativní turistika
Ediční činnost
Veletrhy
Public Relations a analýzy
Regionální politika
Medicinské lázeňství
Webová prezentace

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

1 Pravčická brána, České Švýcarsko
2 Chrám na Nebevzetí Panny Marie, Sedlec u Kutné Hory
3 Telč

30
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Čerpání mzdových prostředků se sleduje v CzT druhově:
	mzdové prostředky centrála hlavní pracovní poměr
	mzdové prostředky centrála ostatní osobní náklady
(DPČ a DPP)

17 %
22 %
2%
5%
19 %
29 %
3%
2%
1%

2

3

Na mzdy zaměstnanců CzT byla v roce 2007 vyčerpána suma
17 362 000 Kč při výši rozpočtu 17 362 000 Kč. Průměrný počet
zaměstnanců na plný pracovní úvazek činil 57.
Na odměny pracovníků na DPČ a DPP byla v roce 2007 vyčerpána
suma 1 976 669 Kč při rozpočtu 1 997 000 Kč.
Na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce jsou
najímáni pracovníci a brigádníci z důvodu zabezpečení narůstajícího
objemu činnosti CzT. Tito pracovníci vykonávají méně odborné, ale
časově náročné práce – výpomoc ve skladu, kopírování PR materiálů,
zpracování kontaktů a jiných přehledů.

Devizové příjmy z cestovního ruchu v roce 2007 činily 6,6 mld. USD.
Česká koruna v posledních letech výrazně posiluje a průměrný devizový
kurs v roce 2007 byl 20,308 Kč/USD. Pro srovnání devizový kurz v roce
2000 byl 38,590 Kč/USD. Posilování české koruny se projevuje také
v rostoucím trendu devizových příjmů vyjádřených v USD. Devizové
příjmy v dolarovém vyjádřený vzrostly oproti roku 2006 o 19,9 %.
Devizové příjmy z cestovního ruchu v roce 2007 činily 4,8 mld. Euro.
Také vůči Euru česká koruna v posledních letech posiluje a v roce
2007 byl průměrný devizový kurz 26,300 Kč/Euro, pro srovnání v roce
2000 byl devizový kurz 34,817 Kč/Euro.

Metodika sběru dat devizových příjmů a výdajů
Naplňování zákona č. 137/2006 O zadávání
veřejných zakázek
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vypsal
CzechTourism v roce 2007 celkem 5 otevřených zadávacích řízení.

Přehled majetkových účastí v tuzemských
společnostech, zhodnocení výkonu vlastnických
práv a využití této účasti
CzT nemá majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních
společnostech.

Devizové příjmy z cestovního ruchu v roce 2007

Devizové příjmy z cestovního ruchu představují finance, které
zahraniční turisté a návštěvníci vydali na cestovní ruch v ČR. To
znamená, že se jedná o peníze, které byly směněny za české koruny
v bankách, směnárnách ap. na území ČR nebo v zahraničí.
Devizové výdaje z cestovního ruchu představují peníze, které
čeští turisté a návštěvníci vydali na cestovní ruch do zahraničí. To
znamená, že se jedná o české koruny, které Češi směnili v bankách,
směnárnách ap. za devizy v ČR nebo v zahraničí.
Saldo devizových příjmů a výdajů znamená rozdíl mezi devizovými
příjmy, které nám přináší cizinci, a devizovými výdaji, které utrácejí Češi.
Pro příjezdový cestovní ruch jsou důležité devizové příjmy.
Pro domácí cestovní ruch jsou důležité výdaje českých turistů
a návštěvníků, kteří cestují po ČR, ale ty nevstupují do platební
bilance.

Devizové příjmy z cestovního ruchu v roce 2007 činily
133,8 mld. Kč, což představuje růst oproti roku 2006 o 7,7 %.
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Platební bilance cestovního ruchu
České republiky
PLATEBNÍ BILANCE
(v mil. Kč)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bilance služeb

55 935,0

61 935,7

41 501,3

54 559,8

57 984,9

21 850,8

13 236,7

16 564,4

36 542,0

42 185,6

55 421,9

příjmy

227 193,6

246 703,2

243 851,0

264 806,2

269 689,6

231 131,1

219 151,1

247 084,8

282 016,3

309 814,1

341 470,9

41 661,6

44 829,3

53 520,3

53 734,3

57 492,3

56 560,5

60 556,3

69 859,0

76 701,5

82 484,4

101 691,6

115 700,0 124 902,0 109 142,0

115 071,0

118 133,0

96 289,2

100 310,1

107 231,8

doprava
cestovní ruch
ostatní služby
Výdaje
doprava

111 839,3 124 255,2 133 772,3

69 832,0

76 971,9

81 188,7

96 000,9

94 064,3

78 281,4

58 284,7

69 994,0

93 475,5

103 074,5

106 007,0

171 258,6

184 767,5

202 349,7

210 246,4

211 704,7

209 280,3

205 914,4

230 520,4

245 474,3

267 628,5

286 049,0

19 973,6

22 794,0

27 071,4

27 543,0

30 570,5

29 332,8

33 725,7

47 571,4

56 254,1

62 140,7

72 972,9

cestovní ruch

75 500,0

61 121,0

51 760,0

49 370,0

52 802,0

51 549,3

54 419,2

58 398,0

57 777,6

62 174,3

73 450,3

ostatní služby

75 785,0

100 852,5

123 518,3

133 333,4

128 332,2

128 398,2

117 769,5

124 551,0

131 442,6

143 313,5

139 625,8

Zdroj: ČNB, údaje k 6. 3. 2008

Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu 1993−2007 (v mil. Kč)
cestovní ruch
příjmy

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

115 700,0

124 902,0

109 142,0

115 071,0

118 133,0

96 289,2

100 310,1

107 231,8

111 839,3

124 255,2

133 772,3

výdaje

75 500,0

61 121,0

51 760,0

49 370,0

52 802,0

51 549,3

54 419,2

58 398,0

57 777,6

62 174,3

73 450,3

saldo

40 200,0

63 781,0

57 382,0

65 701,0

65 331,0

44 739,9

45 890,9

48 833,8

54 061,7

62 080,9

60 322,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Zdroj: ČNB, údaje k 6. 3. 2008

Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu 1993−2007 (v mil. USD)
cestovní ruch

1997

1998

1999

příjmy

2 690,8

3 893,9

3 150,6

2 971,9

3 102,9

2 963,1

3 565,9

4 188,4

4 660,6

5 519,5

6 618,1

výdaje

2 354,9

1 907,5

1 492,6

1 275,5

1 386,1

1 596,7

1 934,3

2 280,9

2 405,6

2 765,4

3 643,5

335,9

1 986,4

1 658,0

1 696,4

1 716,8

1 366,4

1 631,6

1 907,5

2 255,0

2 754,1

2 974,6

saldo

2000

Zdroj: ČNB, údaje k 6. 3. 2008

Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu 1993−2007 (v mil. EUR)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

příjmy

cestovní ruch

3 213,7

3 465,0

2 961,3

3 233,9

3 469,7

3 129,9

3 147,8

3 369,1

3 758,0

4 386,2

4 820,1

výdaje

2 094,8

1 698,7

1 403,8

1 386,8

1 551,1

1 678,4

1 707,1

1 835,7

1 941,9

2 195,2

2 648,4

saldo

1 118,9

1 766,3

1 557,5

1 847,1

1 918,6

1 451,5

1 440,7

1 533,4

1 816,1

2 191,0

2 171,7

Zdroj: ČNB, údaje k 6. 3. 2008
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Kontakty
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
P.O.Box 32
120 41 Praha 2
tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516
www.czechtourism.cz
www.czechtourism.com
www.kudyznudy.cz
www.european-quartet.com

1 Zámek, Vranov nad Dyjí
2 Zámek, Hradec nad Moravicí
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