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I.

ZÁKIáDNÍ CIIARAKTERISTIKA oRGANlzAcE

Česká centrála cestovního ruchu byla zřízena ministrem hospodářství České
republiky panem Doc. Ing' Karlem Dybou, CSc. k l. 4. 1993, jako příspěvková
o.g*i-"". Hlavní náplni činnosti je cílevědomé vytváření povědomí o Českó
republice jako hostitelsky přívětivé zemi se Širokým turistic\ým potenciálem'
Zprosďedkovává do zahraniěí základní inÍbrmace o množstvíkultirrních,
historiclcých, přírodních a společens\ýoh atraktivit a snaŽí se motivovat
návštěvníky k delšímu pobytu v naší zcmi s cílem zvýšit ekonomické výnosy
z cestovrrího ruchu' Zabývá se rovněŽ markctingem, především pruzkrrmcm
domácího a zahraničního trhu a analyzováním zjištěných údajů.

ZáHadní úkoly po zřízení ČCCR byly

-

-

stanovení dlouhodobých cílťrv rozhodujících částcch komplcxrr

propagačníchaktivit, Řterymi by sc mčl ocstovní ruch Českércpubliky
prezentovat vůčizahraničía zahájení postupné, alc soustavné relalizactl
těchto cílů'
zahájení marketingových aktivit,

v pďá(cční ťázi sběru inÍilrmaci
(zejména v zahraničí) a podpora při tvorbč a prczcntaci turistických

produktů.

dvouapůlleté existencc ČCCR rozvinula aktivity v celém spcktrLr
stanovených cílů.Tempo v jejich plnění jc roztlílné, protožc závisí ncjcn na
připravenosti ČccR a jejích tinaniníclr možnostcclr, alcl i na Ťailě vnčjŠích
okolností, nalezení vhodných partneru pro spolupráci apocl.

Za dobu

V oblasti propagace bylo dosažcno výrazného ptxunu přcdcvším v edičníčinntlsti
a účastina zahraničníchvýstavách cgsbvního nrchu.

k

dispozici jen několik prospektťr

zaměřením, v roce 1993 vydala

s

ČCCR l3

V

dobč vzniku

ČccR byto

rozličným, ncsystérnovým obsahovým

titulťr prospcktů cclkovým náklatlcm l,2

mil. ks, v roce 1994 již 16 titulů nákladem l,7 mil. Kč a v r(rcc 1995 to bylo 23
titulů v nákladu 2 mil. ks. V stlučasnérlobě cxistujc rcgionální řacla pokryvající
území celé republiky standardizovaným sortimentclm inÍtlrmací, dálc tématická
řada seznamující s výmamnými částmi turistické nabídky ČR a ,lál" všcobccná

řada obsahujícíobecně inÍbrmačnídokumcnty typu záklarlní turistickó intbmlacc
pro cesty do ČR, zák]adní sortiment mapových matcriálťl apotl. Rozvinrrla sc
rovněŽ účastcestovního ruchu CR na zalrraničních výstavách' Zc 7 tičastív rtrcc
1993 se pďet zvýšil na 29 v rcrcc 1996, ktcró pokryvají ncjcn Evrtlpu, alc i
Sevemí Ameriku a Asii.

Důležitýkrok byl učiněn i pŤi realizaci cílc vytváření sítčzalrraničních zastoupcní
úkolem je porlávání inÍirmacío turistickóm potcnciáltl ČR a
navazování kontaktů s místnímiodborníky a masmódii' V rtrcc l993 necxisttlvala
žádná zastoupení, v závěru roku 1995 to bylo 7 zastoupcní, pracovištč jsou
v Berlíně, Vídni, Lond;irrě, Milanu, New Yorku, Tortlntu a Tokiu a r.rvažrrjc sc
s dalšíexpanzí.

Čccn, ieii"trz

a

V

oblrrsti marketingu

si ČccR jíŽ vytvořila systém kontaktů, které jí umožňují

získat základní údaje o vývoji trhu cestovního ruchu v Ewopě a v něktdch

dalšíchdůležitýchzemích, např. Japonsku, Kanadě aj.

Čccn 3e příspěvkovou organizací, která je tinancována především ze státních
zdrojů a v určitémíře získává prostředky i txl smluvních partneru, kteými jsou
komerčnísubjekty činrré'v ceslovnrÍn ruchu. Příspěvek zři4ovatele zazrnmenáyá
v dosavadním vývoji výrazné nominální meziročnínárusty.
tabulka č. 1

v roce 1993 činil pffspěvck 24,9 mil. Kč
1994
53,3 nil. Kč
'17,4 mil. Kč
v roce 1995
v roce 1996 činí "
82,4 mil. Kč

v rrlce

graf č. l

10

s

Ú
70

a

(Íil.lq

m

-3V téžedobě se výrazrě zvyšovaly
ruchu CR. Dle CNB se získalo

i devizové příjmy ze zahÍaničního cestovního

tabulka č. 2

v roce
v roce
v rocc

1993
1994
1995

USD
USD
miliardy USD

1,55 miliardy
1,96 miliardy

2,6

grať č'2

I

2'
2'
21

,2
2

t't
r.c
t.a

m
?24

(rnE16)
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n. pI-HĚM vĚc}rýcH Úrot-Ů v nocp tg9s

V roce 1995 došlo k dalšímu výrazrrému posílenía rozšířeníčinnosd ČccR.
Bylo to umožněno předcvším zvýšením pŤíspěvku MH ČR na činnost ČccR 1ui'
tabulka ě. l), existcncí dlouhodobých cílůčinnosti CCCR a v neposlednr řadě
navázánrm uXích kontaktů ČccR s regiony, alespoň některymi a intenzivnější
spoluprací ČccR s oběma asociacemi cestovruch kanccláří a Národní f'ederací
hotelů a restaurací'

Toto zlepšení spolupráce se projcvilo ve větším zapojení komerčníchsubjektů

i regionů v účastina zafuaničních výstavách' jejich účastív delegacích cestovního
ruchu ČR při cestách tlo zahraničí(např. do Kanady), jejich aktivním ělenstvím
v Dozorčíradě ČcCR, v komisích, které vybíraly realizačnípartnery pro

zajišťovríníjednotlivých expclzic' pravidelnými kontakty ČccR s těmito orgány,
např. účastína klubových rlnech a zasedáních asociací či NHFR s tématikou

blízkou CCCR.

Pro vyŠšímotivaci ke spolupráci partneru s ČccR došlo v roce 1995 k rozšíření
palety služeb, které CCCR nabízísmluvním partnerťrm (včetně přebírání určilých
nákladů na své konto) jako protihodnotu za jejich spolupodíleníse na někteých
propagačních aktivitách cestovního ruchu. Jedná se jak o aktivity propagační, tak
údajový servis o situaci na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Udaje jsou
částďně publikovány v Bulletinu cestovního ruchu a v plném rozsahu jsou
k dispozici smluvním paÍtnerůmv selrretariátu ČccR. zvysit se zájem cestovních
kanceláří a hotelů o konlcétníakce ČCcR v jednotlivých teritoriích či čirrnostech.

V

rrrčitých případech se některé cestovní kanccláře

a hotely podílejí na

financoviíní aktivit souvisejících se společným vystupováním ČccR a subjektů
cestovního ruchu v zahraničí.Tato spoluúčast na akcích cestovního ruchu má
za cíl komplexnější a tudíž kvalitnější prezentaci Čn uůei zahraničí.V závěru
roku došlo k určitémuposunu v chápání podílnictvína úhradě nákladů
spojených s propagací cestovního ruchu. Přesto sc nepodař'ilo výramě zvýšit
počet smluvních partneru již v roce 1995' kdy k 31. 12' 1995 jich bylo l 1 proti
8 v roce |994.Zmřury by se měly projevit v roce 1996.
Věcné úkoly ČccR v roce 1995 byly zaměřeny na dva zák]adní

2.I.

marketing v tuzemsku a zahraničí
2.1.1. pruzkum trhu
2.I.2, tvorba produktu

bloý

činností:

-52.2'

propagaci cestovního ruchu v zahaničí
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

edičníčirurost
Íjlm a video

pusobení na veřejnost a intbrmačníčinnost v ČR
pusobení na veřejnost a intbrmačníčinnost v zahraničí
2'2.5. ýstavy a veletrhy.

obsah jednotlivych věcných úkolůČccR byl zaměřen na zahraničníveřcjnost,

a to jak všeobecně, tak i na vybrané cílovéskupiny. Plnčníbodů bylo projcdnáno
a odsouhlaseno Radou cestovního ruchu ministra hospodářství ČR dne 5. 1. 1996

a Dozorčíradou

ČcCR dne24. I.1996.

2.1.1. Pnizkum nhu

V rrímci pruzkumu trhu zorganizovala ČcCR t1vě výbětová šctření, a to Pruzkun

spokojenosti zahraničních twistů se službami poskytovanými v ubytovacích
zatízenich v ČR a Pnlzkum spokojcnosti zahraničníchnávštěvníkťrse službami
poskytovanýmí motoristům. od wTo a WTIC získává CCCR sotstavně
materiály týkajícíse rozlíěných oblastí crxtovního ruchu. otl Evropské komisc

cestovního ruchu obdržela výzkum trhrr ce-stovního ruchu v zemích EU,
tl cestování mladých Kanaďanťr a

specializované studie o japonském tthu,
Ewopanů, o kempinku a karavaningu aj.

2.l.2. Tvorba produlďu cesÍovního ruchu

Vmikl nový česko-bavorský produkt "zlatý prstcn v srdci Evropy" zahrntrjící
z českéstrany okesy v západních,jižnich a stŤedních Ccchách' Jeclná sc tl sottbtlr
čtyř turistickych tras, ktere tvoří "prstcn''' Katalog budc po tjnálních tipraváclr
distribuov:in na náborových akcích v rtrcc 1996. V rámci prtljcktu "Ccsta po
hradech a zámcích u Čn" t'yt vytvořcn a ve Francii tlistribuován propagační
materiál o této trase. Tenttl spolďný čcsko_tianctxtzský produkt sc rozvinc
rrýraarě v letošním roce. Rccdovány byly materiály "Btrrgcnstrassc" a vznikly
dalšítrasy programu "Greenways".
2.2.1. Edičnídnnos

v edičníěinnosti polcačovala výroba a distribrrcc prospcktů 3 standardních
typovych řad, tj. všeobecné, regionální a tematické. Vc všeobccnéřaclč byla
vyrobena nová Mapa hradů a zámků, pŤcpracovány Základní podmínky pro

turisty, Automapa a Mapa autokcmpinků' Kalenrlář významných utlálostí
cestovního ruchu v ČR a zahájily se přípravy na ntlvém všetlbecnóm prospcktrr
o Českétepublice. Z regionální iady byly vyrobeny Scvcrní Čechy a tlo výroby

_ótitul Ťady - Sevorní Morava. V tcmatické řadě byly vyrobeny
byl zadrín zbývající
-P'ur"
o 1ti 1uadů a zámků u ČR, sport ČR, cyklostezky
Áchitektura-v

-v
; rozpracovány Cyklostezky v severovýchodních Čechách. Reedováno
bylo dalších8 titulťr' ČccR se podíle'la rovněž na propagačním zajištění
Světového kongre.su cspcÍantistů (bude sc kcrnat v vIV9ó). Vydáno bylo v roce

;; š;;;'

1995cca2mil.ksprospektťrv6jazykovýchmutacích(anglicky'německy,

Írarrcouzsky, italsky, Španělsky, vlámsky).

2.2.2.Fitm a video
kapito'le Íilm a video byla hlavní pozornost zarněřena na Tourfilm 95
v Kariových Varech. Byla zaznamcnána rekordní ťrěast 265 tjlmů z 58 zemí.
Poprvé se účastnilyzcmě z Pacitiku. Souběžně s Tourfllmem se konal 2. rďník
Saionu lázeňství. ČCcR pŤihlásila Íilm Dawn oť the Czech Republic do soutěže
na t-estivalech vc Vídni a v Buktrrešti, v obou případech získal ocenění. Pro
propagaci na výstavách a v zahraničních zastoupeních je nutno již nabídnorrt no^vý

V

i'it.. noto bylo

uvažováno s vyrobtlu víceúčelovéhoÍjlmrr ve spolupráci s

csA

(film se měl promítat na palubách lctadel CSA). Partner však neměl zájem. Proto
v;iroba novéňo tilmu byla pře.sunuta do roku 1996 s tím, že jeho- obsahové
záměření bude modifikováno dle aktuálních potřeb cestovního ruchu CR'
2.2.3. Fůsoboní na vďrcjnoct a informačrrí ďlnnŇ v

ČR

spočívala předcvším v aktivitách Inťormačníhostřediska na Národní třítlě v Praze.

piacoviště je vyhledávaným místcm. Za rok 1995 je navštívilo cc1_ 69 -000
zahraniěnícň trrristů, kromě toho je písemně vyřizováno měsíčně 70-l00 žádostí
o infbrmace' Z celkových dotazů bylo 40 vo zaméteno na regiony. Nejvíce tazatelů
jc z USA, Velké Británie, dále SRN, Francie a ltálie. Provozní doba střediska je
io-ta t'oa. denně, včetně sobot a nedělí. od dubna do září se zde konaly každé
úteý nabídkové regionální dny, kdy jeclnotlivá města a regiony představily
zahraničnímnávštěvníkum a domácím i zafuaničnímnovinářům turisticlcý
potenciál jejich území.Proběhly plezentacc 19 okresů. Dalšíaktivitou bylo
vvdávání Ěulletinu cestovního ruchtt. Významnou součástíinfbrmačního pusobení
ná turisty v ČR ie vytváření Národnrho inÍbrmačníhoturistického systému
(NITS). Vzhledem k omezeným tinančním možnostem byla volena cesta postupné
ivorby sítě. V roce 1995 zaltáji]la činnost 2 pilotní pracoviště, na hraničním
silničním přechodu v Dolním Dvoř'išti a v pobytovém místě Karlovy Vary'
otevření těchto int'ocenter se setkalo s ohlasem u zahraničních návštěvníku'
v současnédobě se zlq.Ňenosti vyhodnocují a v rozšiřování sítě se bude dále
polcačovat.
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22.4. Působení na vďejnoct a iďmrrračrrí činnoct v zahÍaničí
zaanune,Ítaly výnmý rozvoj. Zvýšil se pďet zafuaničních zastoupení ze 3 na
pďátku roku na 7 v závénl roku (Bcrlín, Vídeň, Milano /smluvní partner/,

Toronto, Londýn /provizomí provoz/, New York, Tokio). Zvýšila sc fiekvencc
pozitivních iďormací o cestovním ruchu ČR v zahraničním tisku. Jednalo sc
většinou o textové intbrmacc (samostatné články či součásti příloh o ČR),
v některych případech o inlbrmace v inzertní fbrmě. Jako příklad možno uvást
největší magazín pro cestovní kanceláře v USA Travel Agent (serie 3 článkťD'
francouzslcy Figaro Magazin (2x 16 stran o zámcích a další2 články o Praze)'
dále International Herald Tribune, Thc Timr:.s, Businesswcek' Eurobusiness
Londýn, německé Sueddeutsche Zeitung, Funk UIrr, Freizeit Magazinc,
francouzské La Tribune' Le Monde, Lc Norrvel Economiste, japonský PlA supclReserve Magazine a další.Úspášná byla misc cestovního ruchu v clubnrr v Kanatlč
za účastipředstavitelů hoteliérů, dopravců a rcgionu Hradeio Králové. Nepotlařilo
se prozatím zorgarúzovat podobnou misi do USA. Česká republika byla
propagována v komplexních materiálech Evropské komise ccstovního ruchu pro
Severní Ameriku, JižníAmeriku, Japonsko a byla zastoupcna i na několika
náborových akcích Ewopskó komise cesttlvnílro ntchrt v USA. CCCR lctos
zorganizovala workshop Elbe-River Travel v Praze pro 42 americdch, 12
kanadslcých a 4 japonské touroperátory, ktcróho se účastnilo30 tuzcmských
nabízejícíchsubjektů. Dle hodnoccní clomácíoh i zahraničních účastníkťrbyla akcc
úspěšná.

2-2.5.výszvy

V

loňském loce se zvýšil počct zalrraničních účastíctls(ovního nrchu ČR

na mezinárodních výstavách organizovanýolr ČccR na 27. Vctllc tra<.ličních míst
to byly i nové akce v Evropě i zámoří, např. RDA Kolín, ITME Chicago, TLS
Toronto, Aw"rrE Beirut, JATA Tokio aj. Něktcró naŠc cxpozice se již Ťadily co
do velikosti výstavní plochy a vystavovatclri mczi stŤcdní až včtší,v někteých
místech byl zájem menší.V letošním ror:e byl zaznamcnán zvýšcný zájem
regionálních útvaru o účastna techto akcích. ČcCR sc ťrčastnila domácích
veletrhů cestovního ruchu Go i Holiday World a v lctošnímrme poprvé "Zcmč

i

živitelky" v Českých Budějovicích stánkem o agrtÍuristicc. PodpoŤila rovnčž
konriní 2' rďníku Salonu lázeňství v Karlovýoh Varcch vzhlcticm k výz'rramu
ČCCR
tohoto segmentu v nabídcc cgsttlvnthtr ruchu čR. Zvýšil sc i počct účaŠí
na zahraničních akcích pořádaných jinými subjckty, a to jak státnímí, napŤ.
v Dijonu, tak nestátními, např. v Riva dcl Garda (Itálic), Sao Paulu (Brazílic),
v Bernu, ve Vídni jednak v misi oSN, jcdnak v zastupitclském úřadu.

-8Realizace ďouhodobých

ďů

JednotlivévěcnéaktivitybylykonlcétnímilaokypŤircalizacidlouhodobýchcílů
přcilcvším v cdični ěinnosti'

řil;osti eóčn' vy*^oi"íp"'*" bylo dosaieno
.oriru.ouání v rocc l995 dosáhne v letošním
id;;ř;ňionami ruae ..'Jíky pokytí
celé repub1iky jednotnou strukturou
ptusnenó
tj'
cíle,
;.""';ililh;
jazykrrvÝch mutacich' Podobně

lnt'ormaci ve výmamných
je postupně
"t.ar,.rvých
významu turi$ickéh,, p.x.nóiálu ČR;
(z
hledista
tematická řada
se zaměŤjt
období
jcdnak
v.
;;i;il;i;';;"ána, což umoŽní
.následujícím
zkvalitňování a jednak větší
iitulů

i.-a"y.rl .

re.álce .tauajrcict
i J''ji:l
pozornostvěnovatpomoci"regionůmpředevŠim.pŤipřípravěproduktových

;ř;;"šň;;

zajímavostijerinotlivých oblastí. Důležitý.J<rok
materiálů, které budou p.opugoui,
cíle vytvoŤení sítě zahfaničních.
il"r'íurň i prr realizaci auís,"i'u otuuhndobého
q'^u*''yct' místech' Inte_zivnějšímu rozvoji této sítě bníní

;jffi** óččn-".

výrazněji
Teni.;ž clůvocl jc hlavní-příčinou,proč doposud
intbrmačního tmistir:kého systému' do něhož
'"'p"r,'*rr. zapojena- tntormačnípracoviště v hlavních místech a regionech

".""""'Jli''."cc.
..u]i"u.".Ňa.oaního

maií být

;1;;í." -"t'u

pomoci při technickém
u ČR. Bez alespoň minimální materiální
jetlnotlivých
míst v republic-c
z
zájemce
nedaří zapojit

oracovišt se

'vhavování
obáobi se pozornost zaměří na výraznější
áá"i"uň"il?'""iňil*".
-"|,oínft,o v nás1edujicím
ruchu ČR ve vybraniich zahraniČních tiskovinách, i když
ii;n"-nu"j
í;í"ň; iimituiicim t'aktorem disponibilní tjnanční prostředky'

RUCHU V ROCE

1996
a

jsou pokačováním

Útoty Čccn v roce 1996 vycházejí z dlouhodobých.záměru
bjl'.',u"
předcházejících'
aktivit realizovaných v ."é. rsďs a letech
'Čccn
o
CR jaktl
povědomí
příznivého
ti. v zaňranióí neustálé vytváření
nové
mkutečňovat
"".rat.
permanentně
jesilize
budé
plnit,
*r"i,
iJ.iiir.' pr'"cii"J
'na
nové
oslovovat
a
vyhleclávat
nové trhy,
ň;;ř'i ;k iuity, pr.,nikut
ruchu
cestovním
v
podnikání
rozvoj
podporovat
návštěvnické skupiny,
pri.píuai ke zkvalitnování sluzeb cestovnrho ructru po 'celém ;1efl
" '"gi""*r',
intezivní i extenzivní nártrst výkonů CCCR
ó;"b];ky óód. Ťo vyžaduje další
fuchu'
v iere siioťe paletě propagáce a marketingu v cestovním
regimů y
Hlavním ríkolcrn pro rok 1996 je znýÍa:nrjt pozici

'*qPry.'"'l'

podnikání' zvýšení.kvality
u
^ulého 'iř"dního
vrstev a tím i zvyšení devizových
návŠtěvnic\ich
v oblasti
'Juijr.'])i.tl'"lJ
...,o*ito -óhu. Tí.to směiem bude zaměřena pozomost vytvoŤení
tan'
podporu'
jednat
ploŠnou
o
sc
Bude
propagace.
marketingu
-pro
vsectrny regiony při. tvorbě turistickych produktů a
.i".i''y.r' p"o-:.ei
i v zahraničí,např' pomoc při tvorbě
regionů"doň
možnostech plezentace

ieoublircv. přispět

;iňů';

í

k dalšípodpoře

;"'.h

-9produktcch'
informačních a propagačních materiálů o nových rcgionálních
územních
rozšířenímmožností plezentace regionů v zahraničía pro distribuci

propagatnicr' materiálů, dalšítiskovinu seznamující zahraničnívcřcjnost

nabídky jednotlivých územních celků, směřováním cest zalrraničních
jejich
pobytu v ČR do regionů apod'
při
novinrířů

. uónít"tui.

Aktivita Čccn je strukturována do těchto částí:
1. edičníčirrnost

2' Íjlm a video

3. pusobení na veřejnost a intbrmačníčinnost v CR
pusoueni nu u.řqno't a intilrmačníčinnost v zalrraničí

l.

5. tvorba produktů
6. pruzkum trhů
7. vystavY
8. ďstribuce

Edičníčinnost bude polcačovat v realizaci záměru zapocatých v přctlcházcjících

l"t*h't"'př'devšímvevydáváníregionálníatcmatickéřadyprospcktů,ktcró
il'aou aopnonriny dalšími tituly. Do rtlku l996 přejcle část rozpracovanýoh titrrlťr.
dókončena "Severní Morava", oož znamená, že bude k dispozici
s'á"

řatla
"y."he
kompletní regionální řada obsahujícícelkem 7 oblastí a Prahu' Tematická
nabí|kJ
segmentech
významných
dalších
o
infbrmující
tituly
bude rozšířeřa o
ce.tor.nÍ'o ruchu v ČŘ g-ouy, Muzea a galerie, Památlcy UNEsCo). Vzhlcdcm
k rostoucím vyrobním nát1aáům a potřebě vyššíchnákladů jetlnotlivých titulťr
ČCCR vyrobi univerzální, levnější materiál určcný pro široký rozscv' anonymnl
*r".;no'i na zahraničníchvýsta;ách a náročnčjší,obsahově bohatší tituly bu(lou
apod.
distribuovány kon}rétnímžádatelům,paínerum při jcdnáních, pÍczentacích
včctnč:
iinnosti
rcctiiční
věnován
lctcch
butlc
přetlcházejících
v
Větší rozsďnež
pruběžných zlepšení, a to nejen standardních řad, alc i mapy autokcmpinkri'
automapy, mapy hradů a zámků, kalendářc významných událostí ccstovníh()

.uctlu.'preapoiáádá sc dalŠírozšířeníjazykových mutací (např. o ruštinrr,
arabštinu). Ďalší 2-3 tituly tematické řacly budou určcny podle výslctlkťr
marketingových šetření, jež proběhnou v rorce 1996.

Po ověření v roce 1995 burle navázána rcdakčníspoluprácc s časopiscm Zcmč'
Koruny české,jehož jednotlivá číslabudou obsahovat praviclelnou piíltilrtr
seanaňující zahraničníčtenáře s turistic\ým potenciálcm jctlntÍlivých rcgittrrfr a
budou vydávány spa:iální tisky o turisticky významnýclr místcch v CR' Pro rtlk
1996 se předpokládá cca 2másíčnícyklus.

části film a video bude významnol část tvořit zajiŠtčníTorrrfilmu, ktlc po
letoš'ním ózšířeníspoluprácc s paci1ickou oblastí butlc cílcm dále zvýšit tičast
nejen odborníků óttu.ti výroby a distribuce tjlmů, ale i clalších prot'csionálri

v

cestovnrho ruchu.

'

- 10,
Toure'gionťilmu' fóra pro prezentaci
Zvýrazni se podíl ČCcR na organizování
Úwďni rcgionální tilmy budou
ohlastcrch" i..r.oiri'"ý.r'
distribucí ČCcR (napr' v zafuaničnich
niJ"ioÉ"v v zahraniěí, o io iut"uto"ní
cizině)' tak využitím
propagačních.?\í:}
a
zastoupeních, pri nauo'uuycd
"
distributoři)'
Í'ilmoví
zahranični
(např. Ceska centm v

l##J;ň íňrrři
oartneru

"ur''uniei
řió;d'ď^;"--íyrnuu til-u, j"t'uz'z|n1ani

kostÍa bude stavebnicově

rozŠiřovánasezaměřcnimna,emepi.néoblasti,prokterébudeurčen.Cílovým
Ameriku' Japonsko (ev' jihovýchodní Asii)
záměrem je film pro eu"lpo, š'u"Áí
, It"'ii'ty. polo.ostrovem. V roce 1996 se předpokládá

Á.".itu

;;ffiil;

uy'ouu p'o Evropu event' Severní Ameriku'

se zaměří především na daiší
Pusobení na veřejnost a intbrmaěDí Ěirrnost.lČR
hotely, provozovate]i dalších
tuncelářemi,
.""t,*ni.i
zetektivnění spolupráce '
j e navázat pracovní kontakty
Cílcm
orgány.
;ilil;"""^íl'o nrchu a s úzcmními
institucí, ale i se vznikajícími
provozovatclských
ústředních
;i;';á',;viteli
struk1u;mi po územírepubliky'

cestovního ruchu. Pro zlepšení
ř;;;;*;;ilt"*, uyááuání' Bullctinu
o kon1cétních
vydáviiny
i"i"r."''."*,i nouinriřů budouruchu CR' tiskové zprávy
aktuálních novinkách v cestovním
ČR a zejména mimopražských míst je nezbytne dále
plošnou
"a"Štěvnosti
t*i.ti.tei'o .y.te.u'

ii" l"vJJ

k.{
ffiilil;"ši-a'@acísouv.isejicíchscestovním.:|.T
potenciálu ČR má rtůle;itou a nezastupitelnou roli při
irř"ÍiJř.",,"'i..j.áonir'o inro.*uůnmi'
o turistickém

^_.r"a.*.' oozicc
",ii"",;""a"i

regionů v cesttlvním ruchu CR'

na zahraničnínávštěvníky hlavního města (s ďem
potenciálu regionů) bude mít Informačnístředisko
tcznyctr int'ormací vcřejnosti bude-i'v příštímroce
veote
třidč.
ó;óňŇ"á'"dní
Záměrcm je získat'
'pokud'.to
řř."- t"'a. pravidelných regionálních clnů'
další prostory ve dvornim.areálu'
rtovo1í'
objžktir
ma.iitelc
ij"l"e"''p"áo1"ú
V každémpřípadě bude
i"'ň; óyn *oz"o vyuŽívat pro rozsáhlejší prezcntaci'
síďe ČcCR'
v
novém
prostor
spolcčenských
využívai
možno pro tyto účely

p*"t*i

í#ilil;ř
"
#ffi;;;,l;'o turistictom

i4tbrmaění činnqsti v zahrar'riči.se
Pro zvýšeníúčinnostiousobení na veřejnos[ a
umožní vytipovď optimální
kteď
iut"'i'il,
;;;;r1,á;i u.ouču.,ř-d6tě
souvislostem) jak z hlediska
ekonomiclým
k
přihlédnutím
(i
s
;".i.;;t.'
oenpratjclďch oblastí' tak fhlediska přístupu k sociálním a zájmovým'skupinám'
zaiem. suoe se jednat o kontakty se zahraničními
: ;Ě;;;
hodlají-věnovat
iJnarl*pisi"irni pro uýzrranrrré deníky či magazíny' kterécelými
či
je'dnotlivýňi
etanry
to
a
Čn,
..r'u
_lříloham|
cestovnímu
pozornost

J;il;;;ili;.h

(např. Figaro-Mugr1ry)
l"i"J* zkušenosti, zvláštJ v nett"ů.t' případech
optimalizování
Pro
takovýto
že
.i"
.vynakl'ádání
p"ň"':i'
|*ou
'iein"i' zejména tam' kde jsou
zřízena
il'#;.h prostředků buáou v teritoriích'partnerské
mediální kontakty.
dloúodobé
;ffi;p*; óččŘ,"ir'l"oávány
ruchu ČR v důležitých
Bude pokraěovat umistovái nabídlry cestovního

á;i""í.h s mezinárodnň

.or."u"^, Lde přítomnost ČR je žádoucí z důvodu

- l1udržpní v povědomí odborné veřejno's;ti. Pře<lpokládá se zorganizování dalšíhtl
workshopu v ČR pro pozvaný okru}r zahraniěních touroperátoru (pokutl sc potlaří
získat přijatelné Íjnančnípodmínky pro organizaci takovéto akcc).
Po konátacích s Minister.stvem zahraničních věcí ČR se přctlpoklátlá další
rozšířenísítě zahraničních zastoupení ČccR. D.',sanadní spolupráce dokládá
efektivnost a rrýhodnost pro ČcCR, neboť s minimálními náklatly je možno
ve vybraných metropolích zajistit podávání trrristických inttlrmací na patříÓnó
rfuovni. Pro teritoria, kde zájmy MZv ČR a CCCR nejsou identickó' jc tičclnó
hledat i jiné vhodné partnery (viz Kanada a Japonsko v r. 1995). Pro rok 1996 sc
pďítá s otevřením zastoupení v Bclgii, sondážní jeclnání probrlají v Holanclsku.
Cílem je dále zlepšit spoluprár:i s regiony při tvorbě rcgionálních prtlcluktfr a trrto
nabídku rozšířit. Tvorba těchto produktů a jejich skutečnéuvcdcní na trh je
základním zpusobem, jak zvýšit podíl regionů na republikových turistic\ých
vykonech. Bude to především prosazení "Z|atého pmtenu" (ihozápadní a střcdní
rLt Čech) na trhu u dát. p'ukti.té vytvoření trasy "Židovské památky v ČR"
(2 tfasy po doposud málo navštčvovaných místcch na Moravc a v Cochách) a
';c.*tu'pó hradech a zámcíclr v Čecháclr a na Mtlravě". ČCCn 3cdna o tlalších
projektech, např' ve východních Čcchách i střední Moravč.
Dále se rozšířípruzkum trhu. zejména sběr zafuaničníchinťormacítl custovním
ruchu. Budou to pravidetná statlstická zjišťováníorganizovaná ČsÚ, datc pat

mimoftídná statisiická šetření ČSÚ prováděná

z

iniciativy

či přímo na

objednávku IúH ČR, event. ČCCR (předpok]ádá Se uskutcčnění mimořái1nÓho
zjišt'ovrínío výkonech cestovních kanceláří s cílem zjistit kvalitikovancji jcjiclr
podíl na celkovych výsledcích a Šctřcnío všech /tj' i llcfcgistrovanýclt/
ubytovacích kapacitách) a dálc výběrrlvá šetřcní o výdajích zahraničních
návštěvníku u ČR a je.'ich motivaci k cqstám do rcpubliky a tr spokttjcnosti turistťr
s poskytovanými službami objcdnaná u spccializovaných agcntur. Vzrtlste rtlzsalr
zahraničních in1-ormací, především díky piístupu k údajunr Evropskó komisc
cestovnho ruchu a zapojením se Čccn dojejich markctingových prtljcktů (např.
o cestovních zvyklostech občanůzemí EU apod.).

ČccR bude získanémateriály pruběžně vyhodnocovat a zjištění ořctlávat
provozovatelské sféře, územnímorgánům a dalšímzaintcrcsovanýclr institucím
k využití.Zák]adním nástrojem předávání infbrmací bude i v příŠtímrocc
Bulletin Čccn, etrlnt y v odborném tisku, podklady pro jcdnání s astrciacemi
cestovních kanceliíří, zpráry smluvním partnerům.
I
I

)

Pro zesílenípronikání českéhocestovního ruchu na zahraničnítrhy <lálc vzrostc
účastna mezinárodních výstavách a veletrzích. Jednak se zvýšíjejich poĎet (cca
30 akcí) a jednak vzroste rozsah jednotlivých expozic organizovaných CCCR.
Budou to nová místa v Ewopě, např. Moskva, Kodaň i vzrlálenčjšímísta ottawa
v návaznosti na Toronto. ověří se možnosti prezentace v Singapuru. Naproti tomu
se upustí od účastí,kde byl propagační eÍ'ekt dle nríněníČCCR a vystavovatclťl

_12minimální (např. podzimní Utrecht, FrankÍ'urt). Výběr jednotlivých akcí byl

proveden i s přitúédnutím ke zkušcnostcm cestovních kanceláři.
Budou pokračovat účasticestovního ruchu na zahraničních akcích organizovaných
Hospodářskou komorou, Ministerstvcm prumyslu a obchodu ČR a dalšrnri

irstitucemi představujícími ČR.
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Rozvaba k 31. 12. l996/v tis. Kč/

A'

StáIá aktiva

- Hmotný inv. majetek
B' oběžná aktiva
- Pohledávky
- Finančru majetek
- Přechod. účtyaktivní

119,28

t4.575,53

C' Vlastď zdroje lcytí
_ Finaněru

fondy
- Hospodářsky výsledek

D' Cizí zdroje

- Krátkodobé závazý

- Přechodné účtypasívní

výk'^z zislnr a
Spotřeba materiálu a

Služby
čl- _ rL

Daně a
Zttětování

ostanť

energie

náklady
poplatky

hovorní
osobru

zffiý k 31.

dotace

lezev

a časovéhorozlišení

vyrrosy
náklady

ostatrrí
Hospodrířslcý

vysledek

12. 1,996 /v tis. Kč/

l

l

||

I

|
I
|

o.

r.. ..

oj.s8š'ěi

'|:i?i:s
-'
i:;ó

13 '969,7 Í
^1.;;1'.o,

i.ti'|,ó't

:;ó;.6;
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rV. CESTOVM RUCH VE STATISTICE

a.l PÍí1eznoýcestovní nrch

PHjezdy zahraničních ftívšěvnlku ao Če*e rcpubliky v letech 1989-1995
rok
mil.osob

1989

1990

23.2

36.6

1991

50.9

1992
69.4

1993

71.7

1n
100

EO

30

ilo

m
0

ís0 19s 1*í llP

Í*! 19${ Ís5

(zdroj: ČSÚ - Zahraničnícestovní ruch, prosinec l995)

1994
101.4

1995
98.

l

-15a2Yývoj rlevizových příjmů ze

zalrarričrriho cesfiovního nrchu

(1989-1995)

s
L/A
2,5

2

í'6
1

0.6

0

í6 1E lsl

(z&oj: ČNB)

ít02 1B 19o|

1B5
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Deset hlavních z&ojových zrmí ces*ovního nrchu čestércpubliky v
1995

1. Německo

2.
3.

Holandsko
Ittílie

4. Rakousko
5. Slovensko
6. Polsko
7. Španělsko
8. Velká Britrínie
9. Francie
10. usA

rrce

36,8%

6s%

6J%
5,4Vo
4,6Vo

3,8%
3,8%
3,8Vo
3,6Vo
3,6Vo

(vT)

%

lHohnddolfl&.rbl polo I W I US
ř{am.do lŮ
$rrrrto Š!ťalb Efr5
1zdroj: ČSÚ - Návštěvnost v ubytovacích zaŤízenich c€sovního ruchu v roce
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4.4

1.

Nár&ěvnŇ jeeďivých lcajů zahnničnímit''Íisfy

Pťaha

455%

2. ližrl Mmava 1L3%
3. zríparhíČechy Lo!%
4' Východní Čechy 9,0vo
5.
6.
7.
8.

Severní Čechy 7,2vo
Severní Morava 6,6vo

JižníČechy

S,Ivo

Sůední Čechy 4,8vo

(Y%)

00

I'3

L/)

*] Í
I
c)

N
í0

Qo

=9

o

.!o
NdEQ

|o{

0

1z<1roj:

l99s)

ČsÚ -

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce

-184.5 R;ozlrďzaí cestovnlho trrchu čR v jednďivých rněďcích toku 1995

Leden 3,8Vo
4'3vo
Únor
Btuzen 5,6Vo
Duben 92%
Květen 9,8vo
Čeruen 9,9vo
čer"enec l2:t%
Srpen 13Sf
ttp%
7fr1
9,2Vo
Rilen
Listopad
Prosinec

5,1%
5,8Vo

(YT)

17

15

í3
t1

9
7
6
3
1

r. lt. il. tv. v.

vt. vil, vilt. D(.

x x.

xt.

(zdroj: ČSÚ - Návštěvnost v ubytovacích zaÍízpníchcestovního ruchu v roce
1995)
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V Praze

dne 4. 3. 1996

Netot/csc.

