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Úvod
V září 2014 byla mezi zadavateli, městem Český Krumlov, Českokrumlovským rozvojovým
fondem, spol. s r.o., a Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s., na straně jedné
a zpracovatelem, Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r.o., na straně druhé uzavřena
Smlouva o dílo na řešení projektu „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje
cestovního ruchu v Českém Krumlově“. K této Smlouvě o dílo byl v březnu 2015 připojen
Dodatek č. 1, kterým se upravily termíny provedení a předání díla tak, aby bylo možné do
výsledků zahrnout i údaje za rok 2014. Jako pracovní název projektu bylo určeno označení
BENAS, které je akronymem označení „Benefit Analysis and Strategy“. Jedná se o
zpracování analýzy přínosů cestovního ruchu, která je obsahem této 1. etapy projektu –
analytické části, na kterou by měla navázat strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém
Krumlově (2. etapa projektu – návrhová část).
Hlavní cíle projektu jsou:
1. etapa projektu:
 analyzovat dosavadní vývoj cestovního ruchu v Českém Krumlově od roku 1990;
 stanovit dopady cestovního ruchu (přínosy a náklady) na rozvoj města Český
Krumlov, a to pro různé zájmové skupiny (občan, podnikatel, investor, obec, kraj,
stát) a vyhodnotit nejen pozitivní, ale i negativní vlivy na dosavadní rozvoj;
 navrhnout systém pravidelného sledování a hodnocení výkonů cestovního ruchu
v Českém Krumlově a určit, jaká data sledovat, jak je získávat, zpracovávat a
interpretovat;
2. etapa projektu:
 stanovit strategii rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově se zaměřením na
návrhy opatření pro rozvoj cestovního ruchu, jejich implementaci, monitoring a
hodnocení.
Projekt navazuje na další projekty výzkumu a vývoje, které byly řešeny na Vysoké škole
hotelové v Praze v letech 2007 – 2015. Především se jedná o projekt Výzkum domácího a
příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických
disparit, ve kterém bylo jedním z modelových regionů Českokrumlovsko a Lipensko.
Inspirací byly při řešení projektu i výstupy projektů Inovační přístup k systému řízení
cestovního ruchu na národní a regionální úrovni v České republice, Vliv místních poplatků na
rozvoj cestovního ruchu, Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou a Podpora
vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením
lokální organizace destinačního managementu.
Při zpracování dílčích částí projektu probíhala spolupráce mezi Zadavateli a Zpracovatelem
ve dvou rovinách. Zadavatelé průběžně poskytovali pro potřeby projektu podkladové
materiály, především statistická data a další informace a údaje. Koordinační roli v této fázi
spolupráce sehrál Českokrumlovský rozvojový fond. Dále proběhlo několik pracovních
schůzek, kde byly řešeny metodické otázky týkající se podkladových materiálů, jejich
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zpracování a vyhodnocování. Tyto pracovní schůzky, kterých se zúčastnili vždy zástupci
všech Zadavatelů a Zpracovatele, proběhly v Českém Krumlově ve dnech 5. prosince 2014 a
23. února 2015. Dále členové řešitelského týmu navštívili několikrát Český Krumlov v rámci
individuálních kontaktů a šetření. V průběhu prosincové návštěvy Českého Krumlova členové
řešitelského týmu provedli dne 5. prosince 2014 lokální průzkum zaměřený na zjištění
vybraných názorů podnikatelské sféry na fungování cestovního ruchu v Českém Krumlově.
Z obsahového hlediska je 1. etapa projektu rozdělena do několika částí, které odpovídají
jednotlivým cílům a rovněž smluvně dohodnuté struktuře projektu. 1. etapa projektu –
analytická část začíná tzv. manažerským shrnutím, které obsahuje nejdůležitější zjištění, která
byla v rámci zpracovaného projektu analyzována, popsána a vyhodnocena a dále
nejdůležitější doporučení, která na základě toho byla přijata.
Druhá část je z hlediska zadání a splnění cílů práce stěžejní. Jedná se o analýzu dosavadního
vývoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho dopady na rozvoj města v letech 1990 –
2014 a zhodnocení současného stavu. Tato část je rozdělena do sedmi ucelených kapitol.
První kapitola se zabývá polohou a historií města. Druhá kapitola se zabývá
socioekonomickou analýzou Českého Krumlova se zaměřením na lidské zdroje, zaměstnanost
a ekonomiku města, jeho podnikatelské prostředí, investice a rozpočet. Třetí kapitola je
zaměřena na analýzu nabídky cestovního ruchu včetně charakteristiky atraktivit města,
jednotlivých akcí a služeb cestovního ruchu. V návaznosti na tuto kapitolu je součástí čtvrté
kapitoly analýza poptávky v cestovním ruchu v Českém Krumlově – využití kapacit,
především kapacit ubytovacích, a dále počet a struktura návštěvníků a turistů v Českém
Krumlově. V páté kapitole je řešena problematika organizace cestovního ruchu v Českém
Krumlově z pohledu institucionálního zabezpečení a existujících dokumentů. Je zde také
řešena problematika spolupráce a partnerství včetně příhraniční spolupráce. V šesté kapitole
jsou zhodnoceny aktivity Českého Krumlova z hlediska územního plánu a dalších
rozvojových dokumentů. Součástí této kapitoly je také hodnocení potenciálu cestovního ruchu
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Sedmá kapitola je
věnována analýze marketingových aktivit města, především marketingu Českokrumlovského
rozvojového fondu, resp. Český Krumlov Tourism, vyhodnocení těchto aktivit a zároveň
jejich porovnání s Marketingovou koncepcí cestovního ruchu České centrály cestovního
ruchu-CzechTourism.
Třetí část je věnována přínosům a nákladům plynoucím z rozvoje cestovního ruchu pro různé
zájmové skupiny. Identifikováni byli občané, podnikatelé a veřejná správa.
Vyhodnocení pozitivních a negativních vlivů cestovního ruchu na destinaci cestovního ruchu
Český Krumlov je věnována čtvrtá část.
Návrhy a doporučení pravidelného systému sběru a sledování dat týkajících se udržitelného
rozvoje a řízení cestovního ruchu v Českém Krumlově, a to včetně návrhu, jaká data sledovat,
jak je získávat, zpracovávat a interpretovat, jsou obsaženy v páté části.
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Stanovení toho, v jaké fázi se destinace cestovního ruchu v současné době nachází, resp.
v jaké fázi je systém řízení destinace neboli destinační management v Českém Krumlově, je
obsahem šesté části.
Pro kvalifikované a relevantní zpracování projektu bylo nutné zajistit velké množství
vstupních statistických dat a materiálů. Při zpracování 1. etapy projektu využili autoři
dostupné domácí i zahraniční zdroje. Důležitou součástí těchto zdrojů byly podklady dodané
od všech Zadavatelů projektu, přičemž za stěžejní lze označit podklady, které byly
Zpracovatelům poskytnuty Českokrumlovským rozvojovým fondem a Městským úřadem
Český Krumlov. Dalším významným zdrojem informací byly materiály a statistiky získané
z Českého statistického úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, České centrály cestovního
ruchu-CzechTourism, Ústavu územního rozvoje a dalších institucí. V projektu byly také
využity výsledky některých předchozích projektů, které se váží k problematice cestovního
ruchu.

Za Zpracovatele
Ing. Pavel A t t l, Ph.D.,
odpovědný řešitel projektu
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1. Manažerské shrnutí
Český Krumlov, město s necelými 13,5 tis. obyvateli v Jihočeském kraji, je od roku 1992
zapsané na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a jeho ekonomický
rozvoj je výrazně spjat s aktivitami cestovního ruchu. Míru intenzity turistické aktivity
v destinaci udává penetrační index, tzv. Defertova turistická funkce. Ta dosahuje
v historickém centru města hodnoty 319, čímž je město zařazeno do kategorie s významnou
turistickou aktivitou a v celorepublikovém měřítku má srovnání jen s horskými, příp.
lázeňskými destinacemi. Tento stav je dán i nejvyšší hodnotou potenciálu cestovního ruchu
v České republice po hlavním městě Praze, které správní obvod obce s rozšířenou působností
Český Krumlov v posuzovaných kategoriích atraktivit cestovního ruchu a ploch a linií
dosahuje.
Za klíčové produkty destinace Český Krumlov jsou považovány:
Hudební
festivaly

Cesty za
poznáním

UNESCO
a
relaxace

Český
Krumlov
Card

Školní
výlety

V současné době probíhající diskuse o potenciální hrozbě vyškrtnutí Českého Krumlova ze
Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO by čistě z pohledu cestovního
ruchu znamenalo jednoznačně negativní dopad na rozvoj cestovního ruchu ve městě, protože
by se snížila nejen u zahraničních, ale i u tuzemských návštěvníků motivace k návštěvě
Českého Krumlova. Dominantou města je Státní hrad a zámek Český Krumlov, který je po
Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším komplexem v České republice a v Jihočeském kraji
je dlouhodobě nejnavštěvovanějším turistickým cílem. Ročně tento areál navštíví více než
350 tisíc návštěvníků.
Součástí suprastruktury cestovního ruchu jsou ubytovací a stravovací zařízení. Evidence jejich
počtu je obtížná a jednotlivé číselné údaje se navzájem liší. Vyjdeme-li z údajů Městského
úřadu Český Krumlov, tak ten eviduje ve městě 4 582 lůžek v jednotlivých druzích,
kategoriích a třídách ubytovacích zařízení, která slouží hostům k přenocování. Nabídka
stravovacích zařízení je k dispozici nejen turistům a jednodenním návštěvníkům, ale i místním
obyvatelům. V celkem 160 stravovacích zařízeních je k dispozici 8 621 míst k sezení.
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Zaměstnanost v cestovním ruchu je vytvářena jak průmyslem cestovního ruchu, který
zahrnuje pouze aktivity s cestovním ruchem přímo spojené, tak ekonomikou cestovního
ruchu, do níž se zahrnují i aktivity cestovním ruchem nepřímo vyvolané. V Českém Krumlově
je celkem 3 082 osob zaměstnaných díky aktivitám cestovního ruchu.

4 582

• Počet lůžek evidovaných Městským úřadem Český Krumlov
• Schmidhauserův Walliský koeficient (0,46), který vyjadřuje vliv počtu lůžek v ubytovacích
zařízeních na zaměstnanost v cestovním ruchu

(koef. 0,46)

2 107,7

• Počet vytvořených pracovních míst v průmyslu cestovního ruchu
• Koeficient (2,6) vyjadřuje násobek ekonomického významu ekonomiky cestovního ruchu
oproti průmyslu cestovního ruchu v zaměstnanosti

(koef. 2,6)

5 480

• Počet generovaných pracovních míst v ekonomice cestovního ruchu
• Koeficient (0,75) zohledňuje výrazný vliv sezónnosti na zaměstnanost v cestovním ruchu
(9 měsíců z 12)

(koef. 0,75)

4 110
(koef. 0, 25)

• Počet osob zaměstaných cestovním ruchem bez zohlednění struktury ubytovacích zařízení
• Koeficient (0,25) snižuje vliv cestovního ruchu na zaměstnanost zejména s ohledem na
existenci apartmánového bydlení a individuálních ubytovacích zařízení, která zaměstnávají
nižší počty zaměstnanců oproti hromadným ubytovacím zařízením (např. hotely)

• Počet osob zaměstnaných díky aktivitám cestovního ruchu v Českém Krumlově

3 082,5

Počet osob zaměstnaných díky aktivitám cestovního ruchu je možné dle výsledků
zahraničních studií navýšit o dalších 20 % díky vlivu stínové ekonomiky, která je v sektoru
cestovního ruchu typická. Při zohlednění tohoto údaje může být v Českém Krumlově
zaměstnáno až 3 700 osob. Pokud bychom pominuli skutečnost, že řada zaměstnaných osob
dojíždí či nemá trvalý pobyt ve městě, jednalo by se až o 41,5 % osob z celkového počtu
produktivních obyvatel města.
Výrazná podnikatelská činnost v Českém Krumlově přispívá k tvorbě daňových příjmů
v rámci rozpočtového určení daní do rozpočtu města. Dle oficiálních údajů Českého
statistického úřadu je v Českém Krumlově evidováno celkem 3 062 aktivních
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podnikatelských subjektů. Za rok 2013 je situace subjektů působících v sektoru cestovního
ruchu na jednotlivých teritoriálních úrovních následující:
Jihočeský
kraj

10 849
subjektů

7,1 %

Okres Český
Krumlov

1 723
subjektů

11,6 %

Město Český
Krumlov

531
subjektů

13,6 %

Město Český Krumlov vykazuje nejvyšší zastoupení podniků s převažujícími aktivitami
v oboru Ubytování a Stravování a pohostinství v celém Jihočeském kraji. Z hlediska
zaměstnanosti tvoří v Českém Krumlově největší počet podnikatelských subjektů fyzické
osoby podnikající dle živnostenského zákona (61 %) a 35 % subjektů zaměstnává 1 – 5
zaměstnanců. Lze konstatovat, že jak je pro cestovní ruch typické, spadá většina subjektů do
kategorie mikropodniky, resp. do sféry malých a středních podniků.
Atraktivita místa, realizované počty přenocování či restaurační předzahrádky generují rovněž
příjmy do rozpočtu města. Vedle důchodových daní (64 mil. Kč/rok) a DPH (60,5 mil. Kč)
jsou významná inkasa generována rovněž prostřednictvím místních daní:
Místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt
3,6 mil. Kč/rok
(15 Kč/osoba/den)

Místní poplatky

Místní poplatek z ubytovací
kapacity
1,5 mil. Kč/rok
(6 Kč/lůžko/den)

Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství

Místní daně

3,3 mil. Kč/rok
(dle lokality a sezóny)

Daň z nemovitých věcí

18,9 mil. Kč/rok
(koef. 2)

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., generuje významné příjmy i díky provozování
parkovacích ploch ve městě. Roční příjem činí cca 13 mil. Kč.
Vedle soukromých podnikatelských subjektů se na investičních aktivitách výrazně podílí i
orgány veřejné správy. Z rozpočtu města dosáhly kapitálové výdaje na cestovní ruch v období
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let 1992 – 2014 částky 918 mil. Kč. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., který je ve
stoprocentním vlastnictví města, vložil do podpory rozvoje cestovního ruchu v období let
1993 – 2013 částku 411 mil. Kč. Velmi významným investorem ve městě je i Státní hrad a
zámek Český Krumlov, který v období let 1990 – 2014 proinvestoval částku 575 mil. Kč. Za
období let 1990 – 2014 přesáhly investice do cestovního ruchu v Českém Krumlově částku 3
mld. Kč.
S ohledem na dosavadní vývoj výkonových ukazatelů cestovního ruchu ve městě lze
doporučit, aby byla provedena produktová diverzifikace a lépe nastaveny produkty vzhledem
k jednotlivým cílovým skupinám s přesnější marketingovou komunikací. Přínos pro město a
zejména pro podnikatelské subjekty je stav, kdy se z jednodenního návštěvníka stává turista,
tzn., že v destinaci přenocuje. Tím pádem je nucen se ve městě stravovat a konzumovat další
doprovodné služby, které zvyšují multiplikační efekt cestovního ruchu v území.
Prostřednictvím vyšších výdajů turistů v místě jsou generovány vyšší tržby podnikatelských
subjektů, vytvářeno vyšší daňové inkaso i odvody místních poplatků do rozpočtu města či
jeho organizací.
V rozvoji cestovního ruchu v Českém Krumlově lze shledávat v současné době následující
pozitiva a negativa:

Pozitiva

Negativa
Předpoklady pro
rozvoj cestovního
ruchu

Vztah místních
obyvatel k
cestovnímu ruchu

Osvícený přístup k
podpoře rozvoje
cestovního ruchu

Komercionalizace
cestovního ruchu

Založení
Českokrumlovského
rozvojového fondu,
spol. s r.o.

Budování
destinačního
managementu shora
bez užšího zapojení
podnikatelské sféry

Soustavná péče o
kulturní památky

Nízká úroveň
kooperace s
navazujícími
destinacemi

Cestovní ruch vytváří v Českém Krumlově přínosy pro veřejnou správu (např. rozpočtové
určení daní, místní poplatky, investice, zaměstnanost, zhodnocování majetku), podnikatelské
subjekty (např. generování tržeb, pracovní příležitosti, rozvoj doprovodných služeb) i místní
obyvatele (např. pracovní příležitosti, kulturní a společenské vyžití, vybavenost města).
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2. Analýza dosavadního vývoje cestovního ruchu v Českém
Krumlově a jeho dopady na rozvoj města v letech 1990 – 2014,
zhodnocení současného stavu
Český Krumlov – malé kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, zasazené v neporušené,
krásné přírodě a od roku 1992 zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, je jedinečným komplexem měšťanských domů s impozantní dominantou zámku
nad matkou českých řek Vltavou, to jsou pulzující křivolaké uličky a klidná romantická
zákoutí, hudební festivaly a koncerty, výstavy věhlasných umělců, hospůdky, kavárny i
středověké krčmy.

2.1. Poloha a historie města
Město Český Krumlov leží na jihu České republiky v mírně teplé, velmi vlhké oblasti na úpatí
vrchoviny Blanský les. Nachází se v jižní části Jihočeského kraje, od jehož centra (města
Českých Budějovic) je vzdáleno 26 km jihozápadním směrem. Od hlavního města České
republiky Prahy dělí Český Krumlov přibližně 180 km. Město Český Krumlov leží v
nadmořské výšce 492 m n. m. v údolí řeky Vltavy na úpatí Chráněné krajinné oblasti Blanský
les, zeměpisná poloha města je 48°49´ severní šířky 14°20´ východní délky.
Podnebí v Českém Krumlově je mírné, průměrná roční teplota je 7,0 °C a průměrný roční
úhrn srážek 644 mm. Nejchladnějším měsícem je leden, kdy průměrná teplota činí -2,9 °C a
naopak nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 15,7 °C. Jihočeský kraj, ve
kterém se město Český Krumlov nachází, je tradiční destinací cestovního ruchu. Bohatství
kraje nespočívá v nerostných surovinách, ani v průmyslové výrobě, ale v přírodě, především
v lesích a vodních plochách. Po staletí jsou Jižní Čechy místem, kde návštěvníci nacházejí
pohodu, zachovalou přírodu a cenné kulturně-historické bohatství.
Jihočeský kraj má celkem sedm okresů, sedmnáct obcí s rozšířenou působností a třicet sedm
obcí s pověřeným obecním úřadem. Český Krumlov má statut okresu, obce s rozšířenou
působností i obce s pověřeným obecním úřadem. Na území okresu Český Krumlov se nachází
celkem 46 obcí (z toho je 6 měst), jako obec s rozšířenou působností má Český Krumlov
celkem 31 obcí (z toho jsou 4 města) a jako obec s pověřeným obecním úřadem má Český
Krumlov celkem 21 obcí (z toho je 1 město). Celková výměra města Český Krumlov k 31.
prosinci 2013 činila 2 217 ha. Se svou rozlohou tak Český Krumlov patří mezi malá města
České republiky, jedná se však o jedinečné místo s ohledem na bohatství kulturní a historické,
množství pořádaných kulturních akcí a zachovalé přírodní prostředí.
Název Krumlov byl pravděpodobně odvozen z německého „Krumme Aue“, což znamená
křivý luh, křivá louka, podle esovitých meandrů řeky Vltavy, která Krumlovem protéká. První
písemná dochovaná zmínka o městě z roku 1253 označuje město jako Chrumbenowe. Tehdy
již byl Krumlov sídlem významného člena šlechtického rodu Vítkovců, Vítka z Krumlova.
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Přídomek Český se začal používat v roce 1439, aby se zřetelně odlišil od Moravského
Krumlova.
Doba největšího rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka
(1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Rozvíjela se řemesla a
obchod, stavěly se honosné měšťanské domy, město bylo nadáno nejrůznějšími právy, jako
právem mílovým, várečným, trhovým. Byly vystavěny masné krámy, pivovary, dvakrát ročně
se konal jarmark. K roku 1376 čítalo město 96 domů. Tehdy ležel Krumlov v místě, kde
docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským
prostorem a severní Itálií a tato skutečnost se projevila i na tváři města a zámku, jíž vtiskla
neopakovatelnou podobu italská renesance. Petr Vok z Rožmberka, poslední člen rodu, byl v
důsledku svého zadlužení donucen postoupit roku 1601 Krumlov císaři Rudolfovi II.
Habsburskému, který sem na krátkou dobu dal umístit svého levobočka dona Julia d´Austria.
V lednu 1611 město čelilo náporu pasovských vojsk, za třicetileté války bylo obsazeno
císařskými vojsky a roku 1648 došlo k vpádu Švédů. Třicetiletá válka přinesla městu také
novou vrchnost, císař Ferdinand II. Habsburský jej roku 1622 udělil štýrskému rodu
Eggenberků za to, že ho v průběhu třicetileté války finančně podporovali. Eggenberkové měli
Český Krumlov v držení po tři generace a teprve v té třetí, v osobnosti Jana Kristiána I. z
Eggenberku, tento rod výrazněji ovlivnil vzhled města i zámku velkorysou stavební činností a
bohatým kulturně společenským děním, na konci 17. století bylo mj. postaveno barokní
divadlo a přebudována zámecká zahrada. Rod Eggenberků vymřel počátkem 18. století a roku
1719 nastupují na Krumlov jejich dědicové – Schwarzenberkové. V době Schwarzenberků
získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. století se kromě zrušení městských
hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou
podobu (Flašková, 1999).
Český Krumlov právem patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa České republiky. Díky
zachovalému středověkému jádru bylo město v roce 1963 prohlášeno městskou památkovou
rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou, a spolu
s historickým centrem města, v roce 1992 zapsán na Seznam památek světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO (Šmelc, 2012). Roku 2003 bylo městskou památkovou zónou
vyhlášeno také předměstí Českého Krumlova Plešivec. Podle Travel Trade Gazette (2014) je
Český Krumlov na seznamu deseti nejnavštěvovanějších hradů a zámků České republiky a
v roce 2013 s celkovým počtem 321 605 návštěvníků se umístil hned na druhém místě za
nejnavštěvovanější památkou Lednice.
Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem. Nad meandry nejdelší,
nejznámější a nejopěvovanější české řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské
zástavby, především z 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po
Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. Historické sídlo
rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní a nedávno
zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie
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s otáčivým hledištěm, které je dějištěm sezonních divadelních představení. Výraznou
dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky.
Kopcovitá krajina, která obklopuje město Český Krumlov, poskytuje ideální podmínky pro
pěší turistiku, cyklistiku, jezdectví, velmi rozšířené jsou také vodní sporty na řece Vltavě, a to
především rafting a jízda na kanoích. V nedaleké blízkosti města se nachází Chráněná
krajinná oblast Blanský les s nejvyšší horou Kletí (1 083 m n. m.), zřícenina hradu Dívčí
kámen, klášter Zlatá Koruna, hrad Rožmberk, Národní park Šumava a přehradní nádrž Lipno.
 Město Český Krumlov je jedním z dvanácti míst v České republice, které je zapsáno od
roku 1992 na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
 Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým
nejrozsáhlejším areálem v České republice.
 Státní hrad a zámek Český Krumlov je s 367,6 tis. návštěvníky nejnavštěvovanějším
turistickým cílem v Jihočeském kraji a po Státním zámku Lednice druhým
nejnavštěvovanějším hradním a zámeckým komplexem v České republice.
 Ze 400 sledovaných turistických cílů je Státní hrad a zámek Český Krumlov v pořadí 17.
nejnavštěvovanější památkou v České republice.

2.2. Socioekonomická analýza
Součástí socioekonomické analýzy je zpracování demografické analýzy, analýzy
zaměstnanosti a trhu práce a zhodnocení ekonomiky města, rozpočtu a realizovaných investic.
2.2.1. Lidské zdroje a demografie
V průběhu 19. a na počátku 20. století docházelo v Českém Krumlově k nárůstu počtu
obyvatel, který byl připisován migraci z venkovských oblastí do města a jeho následnému
průmyslovému rozvoji. K poklesu počtu obyvatel došlo v důsledku odchodu německé
menšiny v poválečných letech, ale následně je evidován trvalý přírůstek obyvatel, a to až do
roku 2001. Nárůst počtu obyvatel v devadesátých letech (od roku 1993) byl zapříčiněn
především vybudováním panelákového sídliště Mír, tzn. dalších ubytovacích kapacit a
následně potom vlivem nové výstavby a připojení okolních obcí Vyšný, Nové Dobrkovice,
Nové Spolí a Slupenec.
V posledních téměř dvaceti letech je patrný pokles počtu obyvatel města (Graf 1). Do roku
2002 se pokles počtu obyvatel projevoval v celorepublikovém měřítku, ale tento trend nabral
opačný směr v roce 2003, kdy začala křivka počtu obyvatel České republiky prudce stoupat.
Z grafu je zcela zřetelný dlouhodobý úbytek počtu obyvatel města Český Krumlov. V roce
2013 eviduje Český Krumlov 13 235 obyvatel, což je o 1 370 obyvatel méně než v roce 1997,
tedy v roce, kdy je evidován historicky nejvyšší počet obyvatel města. Tehdy žilo ke dni 31.
prosince 1997 v Českém Krumlově 14 623 obyvatel. Za celé sledované období poklesl počet
obyvatel o 6,75 %. Jedním z důvodů postupného vystěhovávání z Českého Krumlova jsou
cenově obtížně dostupné pozemky a nemovitosti ve městě. Vlna stěhování z Českého
Krumlova se začala zvedat v roce 1998 a s mírnou pauzou v roce 2001 zamířila strmě vzhůru
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v letech 2002 a 2004. Dohromady se za tyto čtyři roky odstěhovalo z města téměř 1
500 obyvatel.
Za jeden z hlavních důvodů lze považovat především probíhající trend suburbanizace, v rámci
kterého dochází k vystěhovávání obyvatel z centrálních oblastí města na jeho okraj a velmi
často do okolních obcí. Ty nabízí cenově dostupné bydlení v klidu a v dojezdové vzdálenosti
a poskytují ideální zázemí pro rodiny. Nově osídlenými lokalitami jsou např. obec Dolní
Třebonín, Zubčice, novostavby v Kájově a další.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel Českého Krumlova a České republiky v letech 1989 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2014.
Při porovnání vývoje počtu obyvatel Českého Krumlova s celorepublikovým vývojem počtu
obyvatel je jasně patrná shoda v počátku prudkého poklesu obyvatel v roce 2001.
V celorepublikovém měřítku tato tendence trvala pouze jeden rok a v roce 2003 již počet
obyvatel České republiky opět začal stoupat, a to až do roku 2012. V roce 2013 se počet
obyvatel České republiky oproti roku 2012 snížil o 0,04 %. V Českém Krumlově dochází
k postupnému poklesu (s mírnou pauzou v roce 2006) až do současnosti.
Graf 2 znázorňuje vývoj počtu obyvatel ve městě Český Krumlov v letech 1991 – 2013 podle
pohlaví. Údaje za každý rok jsou tvořeny počtem mužů (z počtu bydlících obyvatel ke dni 31.
prosince) a počtem žen (z počtu bydlících obyvatel ke dni 31. prosince). Počet mužů klesl za
sledované období o 8,62 % a počet žen klesl za celé sledované období o 4,91 %. V každém
roce se jedná o počet obyvatel s trvalým pobytem na území města, bez ohledu na státní
příslušnost. V letech Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001 a 2011 jsou počty navázány na
výsledky tohoto Sčítání. Od roku 2001 jsou do počtu zahrnuti i cizinci s tzv. dlouhodobým
pobytem (tj. s pobytem na základě víza nad 90 dnů, podle zákona č. 326/1999 Sb.).
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Stejně jako v celorepublikovém měřítku, tak i ve městě Český Krumlov převažují v populaci
dlouhodobě ženy nad muži. Poměr obou pohlaví byl v Českém Krumlově téměř vyrovnaný až
do roku 2005, kdy se křivky počtu jednotlivých pohlaví začaly rozcházet a poměr žen na
počtu obyvatel Českého Krumlova se začal výrazněji zvyšovat.
Graf 2 Vývoj počtu obyvatel Českého Krumlova v letech 1991 – 2013 podle pohlaví
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2014.
V cestovním ruchu je z hlediska zaměstnanosti obecně daleko výraznější zastoupení žen než
mužů. Tuto skutečnost dokazuje Graf 3, který znázorňuje zastoupení mužů a žen v modulu
zaměstnanosti v cestovním ruchu. Na lokální úrovni tento ukazatel bohužel není sledován.
Graf 3 Modul zaměstnanosti v cestovním ruchu v České republice v letech 2003 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle TSA, 2015.
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Populace v Českém Krumlově, tak jako v mnoha dalších městech České republiky, stárne
(Graf 4). Populace v produktivním věku (15 – 64 let) tvoří cca 67 % obyvatelstva města.
Graf 4 Dlouhodobý vývoj průměrného věku obyvatelstva Českého Krumlova a v České
republice v letech 1991 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2014.
Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i
dalších rozvinutých zemí Evropy. Předpokládá se, že tento demografický vývoj bude
v dalších letech pokračovat. Přispěje k němu zestárnutí populačně silných poválečných
ročníků a v dalším období zejména prodlužující se pravděpodobná doba dožití. Demograficky
řečeno bude česká populace stárnout shora věkové pyramidy. Ve sledovaném období se
průměrný věk obyvatelstva v Českém Krumlově zvýšil o 23 %.
Převládající věkovou skupinou v Českém Krumlově jsou obyvatelé ve věku 15 – 64 let,
kterých v roce 2013 bylo v Českém Krumlově celkem 8 896 (i zde je patrný pokles, a to o 1
102 obyvatel v porovnání s rokem 2008) v této věkové kategorii (Graf 5). Od roku 2010 je
zaznamenána převaha obyvatelstva v důchodovém věku oproti dětem. Za sledované období se
počet obyvatelstva v důchodovém věku zvýšil celkem o 88 %.
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Graf 5 Vývoj věkové struktury obyvatel Českého Krumlova v letech 1991 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2014.
Změna věkového složení obyvatelstva a tedy i trend stárnutí populace v posledních letech je
výsledkem dlouhodobého vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Migrační přírůstek je
projevem atraktivity obce, která je podmíněna různými faktory – cenová dostupnost,
atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce či developerů (Graf 6).
Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost při dosahování extrémních hodnot, a to
dlouhodobých negativních migračních sald i výrazných migračních přírůstků. Migrační ztráta
obce není cílovým stavem a signalizuje negativní jevy. Při evaluaci tohoto indikátoru je nutné
respektovat populační velikost obce i jeho prostorovou lokalizaci ve vztahu k silným
regionálním střediskům.
Graf 6 Vývoj pohybu obyvatelstva v Českém Krumlově v letech 1989 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2014.
Pohyb obyvatelstva prokazatelně znázorňují dva základní ukazatele, kterými jsou přirozený
přírůstek a migrační přírůstek. A právě dlouhodobě záporné migrační saldo (od roku 1994) je
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důvodem poklesu počtu obyvatel města Český Krumlov. V posledním sledovaném roce (a
v letech 2001, 2004, 2005, 2011) se k němu připojil i záporný přirozený přírůstek
obyvatelstva. Díky většinově kladnému přirozenému přírůstku bylo až do roku 1997 migrační
saldo kladné, od roku 1998 je však migrační saldo trvale záporné. Pozitivní je skutečnost, že
za poslední dvě sledovaná období se jeho hodnota snížila o více než polovinu.
Vzdělanostní struktura v Českém Krumlově je sledována jednou za deset let ve Sčítání lidu,
domů a bytů. Struktura stupňů vzdělání obyvatelstva v Českém Krumlově zjištěná při
posledním Sčítání z roku 2011 je uvedena v Tabulce 1. Největší zastoupení v Českém
Krumlově mají obyvatelé s vyučením a středním odborným vzděláním bez maturity,
následuje je skupina lidí s úplným středním vzděláním s maturitou. Nejmenší procentuální
zastoupení mají obyvatelé bez vzdělání, činí jen 0,4 %.
Tabulka 1 Obyvatelstvo Českého Krumlova podle stupně vzdělání v roce 2011
Z celku obyvatelstvo ve věku 15 a
více
let
podle
nejvyššího
ukončeného vzdělání:
bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo celkem
abs.
%
11 424
85,5

muži
5 477

ženy
5 947

49
2 205
3 569
3 089
368
138
1 380

24
547
2 011
1 364
130
61
725

25
1 358
1 558
1 725
238
77
655

0,4
16,5
26,7
23,1
2,8
1,0
10,3

v tom

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2012.
Při porovnání s předchozími dvěma Sčítáními můžeme pozorovat plynulý nárůst počtu
absolventů (Tabulka 2). Kontinuálně se snižuje počet obyvatelstva bez vzdělání a se
základním vzděláním včetně neukončeného. V průběhu šetřených dvaceti let je zjevná
stoupající touha obyvatelstva po vyšším vzdělání, počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
stoupl v Českém Krumlově od roku 1991 o 526 osob.
Tabulka 2 Obyvatelstvo Českého Krumlova podle stupně vzdělání v letech 1991 a 2001
Rok
Obyvatelstvo ve věku 15 let a starší
v tom podle stupně bez vzdělání
vzdělání
základní vč. neukončeného
vyučení a střední odborné bez maturity
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2012.
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1991
10 963
35
3 491
3 676
2 085
12
854
90

2001
11 968
48
2 689
4 328
3 161
454
1 142
146

 V roce 2013 bylo evidováno v Českém Krumlově celkem 13 235 obyvatel. V rámci celé
České republiky je z hlediska počtu obyvatel město na 101. místě z celkového počtu 6 242
obcí.
 Pokles počtu obyvatel ve městě je způsoben zejména procesem suburbanizace, v rámci
kterého dochází k vystěhování obyvatel nejen do okrajových částí města, ale velmi často i
do okolních obcí (např. Dolní Třebonín, Kájov, Zubčice).
 V uplynulých dvaceti letech se zvýšil průměrný věk obyvatel Českého Krumlova o 23 %.
Nadále je převládající věkovou skupinou obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let, kterých bylo
v roce 2013 evidováno 8 896.

2.2.2. Zaměstnanost
Data uvedená v této části analýzy jsou zpracována z Registru ekonomických subjektů
s platností k 31. březnu 2015, a to dle aktivních podnikatelských subjektů majících sídlo na
území města Český Krumlov.
Analýza zaměstnanosti – počet zaměstnanců dle příslušné právní formy
Pro aktuální stav uvádí Tabulka 3 kompletní přehled všech aktivních podnikatelských
subjektů majících sídlo na území Českého Krumlova dle kategorizace počtu zaměstnanců.
Z celkového počtu 3 062 ekonomických subjektů (hlavní podnikatelská činnost) tvoří největší
část kategorie fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona nezapsaných v
obchodním rejstříku (61,0 %). K dalším četněji zastoupeným kategoriím patří společnost
s ručením omezeným (12,1 %) a fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než
živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku (10,9 %). Tyto
kategorie tvoří dohromady 84 % všech podnikatelských subjektů. Více než polovina
ekonomických subjektů klasifikovaných dle právní formy neuvedla počty zaměstnanců (51,1
%).

5
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6
220

7
230

8
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9
310
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320

11
330
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340

20 - 24 zaměstnanců

25 - 49 zaměstnanců
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500 - 999 zaměstnanců
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131
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1
9

125
49
2

7
1

2
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1

14
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4

1
8

1

4
2

1
1

2

1

2

1
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1

1

1

3
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1
3

3

7
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1
3

1

Celkem

4
130
6 - 9 zaměstnanců

3
120
1 - 5 zaměstnanců

834
153
11
4
174
2
4
12

2
110
Bez zaměstnanců

101
105
107
111
112
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118
121
141
145
205
325
331

1
0

Neuvedeno

Počet zaměstnanců

Pořadí
Kategorizace

10 - 19 zaměstnanců

Tabulka 3 Podnikatelské subjekty se sídlem v Českém Krumlově dle počtu zaměstnanců

1 869
334
29
6
370
3
4
20
8
126
2
1
19

61,0 %
10,9 %
0,9 %
0,2 %
12,1 %
0,1 %
0,1 %
0,7 %
0,3 %
4,1 %
0,1 %
0,0 %
0,6 %

424
703
706
721
731
733
736
741
761
801
Celkem
Podíl v %

17
1
153
23
1
14
31

14
3

5

2
1

5
1 566
51,1

1 076
35,1

327
10,7

27
0,9

28
0,9

6
0,2

16
0,5

5
0,2

1
4
0,1

1
0,0

5
0,2

1
0,0

31
1,0 %
1
0,0 %
161
5,3 %
23
0,8 %
1
0,0 %
14
0,5 %
33
1,1 %
1
0,0 %
5
0,2 %
1
0,0 %
3 062 100,0 %
100,0

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, 2015.
Vysvětlení jednotlivých číselných kategorií ze sloupce 1 je uvedeno v Tabulce 4.
Tabulka 4 Vysvětlivky číselných kategorií ze sloupce 1 předchozí tabulky
101
105
107
111
112
117
118
121
141
145
205
325
331
424
703
706
721
731
733
736
741
761
801

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o
zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku
Zemědělský podnikatel – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
Veřejná obchodní společnost
Společnost s ručením omezeným
Nadace
Nadační fond
Akciová společnost
Obecně prospěšná společnost
Společenství vlastníků jednotek
Družstvo
Organizační složka státu
Příspěvková organizace
Organizační složka zahraniční nadace
Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
Spolek
Církevní organizace
Organizační jednotka sdružení
Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
Pobočný spolek
Stavovská organizace – profesní komora
Honební společenstvo
Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V Českém Krumlově je aktuálně 3 062 aktivních podnikatelských subjektů. Z tohoto počtu
vykazuje 594 podnikatelských subjektů některou z kategorií CZ NACE definovanou pod
sektor cestovního ruchu, což je 19 %. Celková četnost vedlejší podnikatelské činnosti je 4 897
a z tohoto počtu vykazuje 13 % ekonomických subjektů některou z kategorií CZ NACE
v sektoru cestovního ruchu (Tabulka 5).
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Tabulka 5 Počet podnikatelských subjektů dle kategorie CZ NACE
Hlavní činnost

Vedlejší činnost

3 062

4 897**

594
19

652
13

Celkem podnikatelských subjektů
(všechny kategorie CZ NACE)
Počet podnikatelských subjektů
podnikajících v cestovním ruchu*
Procentuální vyjádření

Pozn. 1: *kategorie CZ NACE: 49, 50, 51, 55, 56, 79, 90, 91, 92, 93 (blíže Tabulka 6)
Pozn. 2: **číslo 4 897 neuvádí absolutní počet podnikatelských subjektů, což znamená, že v tomto součtu může
vykázat jeden podnikatelský subjekt více aktivit uvedených jako vedlejší podnikatelskou činnost na
druhém a dalším pořadovém čísle

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Tabulka 6 Kategorie CZ NACE ve vztahu k sektoru cestovního ruchu
Kód NACE
49
50
51
55
56
79
90
91
92
93

Název ekonomické činnosti
Pozemní a potrubní doprava
Vodní doprava
Letecká doprava
Ubytování
Stravování a pohostinství
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Analýza zaměstnanosti dle územní části obce
V následující části jsou analyzována data dle jednotlivých částí města Český Krumlov. Data
jsou zpracována za všechny aktivní ekonomické subjekty dle Registru ekonomických
subjektů k 31. březnu 2015. Analýza mohla být kvůli dostupnosti dat zpracována pouze za
podnikatelské subjekty s hlavní podnikatelskou aktivitou (3 062). V Registru ekonomických
subjektů jsou jednotlivé části města rozděleny takto:
1. Latrán;
2. Vnitřní město;
3. Horní Brána;
4. Plešivec;
5. Nádražní předměstí;
6. Domoradice;
7. Nové Spolí;
8. Vyšný;
9. Slupenec;
10. Nové Dobrkovice.
Na základě diskuse s představiteli Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o., byly
tyto části pro potřeby analýzy rozděleny do několika zón podle intenzity cestovního ruchu
(Tabulka 7).
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Tabulka 7 Rozdělení Českého Krumlova do zón podle intenzity cestovního ruchu
Zóna
I. zóna
II. zóna
III. zóna
IV. zóna

Část obce
Latrán
Vnitřní město
Horní Brána
Plešivec
Nádražní předměstí
Domoradice
Nové Spolí
Vyšný
Slupenec
Nové Dobrkovice

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Nejintenzivněji probíhá cestovní ruch v I. a II. zóně, vyšší míra intenzity je registrována
v zóně III. a nejmenší pak v zóně IV. Je nutné si v této fázi uvědomit, že analýza je
zpracována dle místa sídla daného ekonomického subjektu, nikoliv dle místa provozovny
daného ekonomického subjektu. Do analýzy bude také započítána kategorie „neuvedeno“
v případě, kdy ekonomický subjekt neuvedl žádná data, ale je vhodné jej do analýzy uvést,
aby nebyla data zkreslena (Tabulka 8).
Tabulka 8 Počty ekonomických subjektů dle zón a částí Českého Krumlova

I. zóna
II. zóna
III. zóna

IV. zóna

Latrán
Vnitřní město
Horní Brána
Plešivec
Nádražní předměstí
Domoradice
Nové Spolí
Vyšný
Slupenec
Nové Dobrkovice
Neuvedeno
Celkem

Počet ekonomických subjektů
Všechny kategorie
CZ NACE
Sektor cestovního ruchu
počet
abs.
%
335
64
19
225
69
31
647
138
21
627
122
19
447
67
15
487
79
16
119
15
13
95
13
14
21
6
29
17
1
6
42
20
48
3 062
594
19

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V Tabulce 9 jsou porovnány jednotlivé části města z hlediska celkového počtu ekonomických
subjektů vedených v Registru ekonomických subjektů a za sektor cestovního ruchu. Největší
část z ekonomických subjektů podnikajících v cestovním ruchu je zastoupena ve Vnitřním
městě (31 %), Slupenci (29 %) a Horní Bráně (21 %).
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Tabulka 9 Ekonomické subjekty dle zón cestovního ruchu v Českém Krumlově

I. zóna
II. zóna
III. zóna
IV. zóna
Celkem

Všechny kategorie
CZ NACE
počet
560
1 274
934
252
3 020

Všechny kategorie
CZ NACE
%
19
42
31
8
100

Sektor cestovního ruchu
počet
%
133
23
260
45
146
25
35
6
574
100

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Z celkového počtu podnikatelských subjektů má nejvíce podnikatelských subjektů sídlo ve II.
zóně (42 %), následuje III. zóna (31 %), I. zóna (19 %) a IV. zóna (8 %). Vůbec nejvíce
ekonomických subjektů sídlí v lokalitách Horní Brána (21 %), Plešivec (20 %), následují
Domoradice (16 %), Nádražní předměstí (15 %) a Latrán (11 %) – dohromady vykazují
všechny tyto oblasti dohromady 83 %.
Pokud se zaměříme na sídla ekonomických subjektů působících pouze v sektoru cestovního
ruchu, nejvíce jich nalezneme v II. zóně (45 %), následuje III. zóna (25 %), I. zóna (23 %) a
IV. zóna (6 %). Do další části analýzy zaměstnanosti byly zahrnuty již pouze subjekty za
sektor cestovního ruchu. Tabulka 10 rozřazuje ekonomické subjekty dle jednotlivých
kategorií počtu zaměstnanců. Ekonomické subjekty za sektor cestovního ruchu nevykazují
žádnou kategorii nad 50 zaměstnanců.

6
220

7
230
25 - 49
zaměstnanců

28
23
41
59
26
32
7
6
3

17
21
65
45
31
34
6
6
1
1

15
16
30
16
9
10
2

3
2
1
2
1
1

1
4
1

227

100

20
245

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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1

1

2

3

1
2

11

6

Celkem
ekonomických
subjektů

5
210
10 - 19
zaměstnanců

IV. zóna

4
130
6-9
zaměstnanců

III. zóna

3
120
1-5
zaměstnanců

II. zóna

Latrán
Vnitřní město
Horní Brána
Plešivec
Nádražní předměstí
Domoradice
Nové Spolí
Vyšný
Slupenec
Nové Dobrkovice
Neuvedeno
Celkem

2
110
Bez
zaměstnanců

I. zóna

1
0
Neuvedeno

Počty
zaměstnanců

Pořadí
Kategorizace

20 - 24
zaměstnanců

Tabulka 10 Ekonomické subjekty působící v cestovním ruchu v Českém Krumlově dle
kategorizace počtu zaměstnanců

64
69
138
122
67
79
15
13
6
1
20
594

V Tabulce 11 jsou blíže analyzována data za jednotlivé zóny intenzity cestovního ruchu.

Bez
zaměstnanců

1-5
zaměstnanců

6-9
zaměstnanců

10 - 19
zaměstnanců

20 - 24
zaměstnanců

25 - 49
zaměstnanců

Celkem

I. zóna
II. zóna
III. zóna
IV. zóna
Neuvedeno
Celkem
Podíl v %

Neuvedeno

Tabulka 11 Ekonomické subjekty dle kategorizace počtu zaměstnanců v Českém Krumlově v
jednotlivých zónách

51
100
58
17
20
246
41

38
110
65
14
0
227
38

31
46
19
4
0
100
17

5
3
2
1
0
11
2

5
1
0
0
0
6
1

1
0
1
0
0
2
0

2
0
1
0
0
3
1

133
260
146
35
20
594
100

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Největší počet ekonomických subjektů spadá do kategorie bez zaměstnanců (38 %) a do
kategorie 1 – 5 zaměstnanců (17 %). Velký počet subjektů (41 %) počet zaměstnanců neuvedl
(Graf 7).
Graf 7 Kategorie podniků v Českém Krumlově dle počtu zaměstnanců
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V poslední části analýzy jsou jednotlivé kategorie vyjádřeny počtem zaměstnanců v každé
kategorii (Tabulka 12). Z této analýzy jsou vyloučeny subjekty, které neuvedly počty
zaměstnanců. V každé kategorii byla vybrána střední hodnota – aritmetický průměr.

31

22
22
0
22
0
0

37
74
0
37
0
0

300 82,5
35
10

44
5

111
13

87
10

Celkem

25 - 49
zaměstnanců

3
7,5 14,5
93 37,5 72,5
138 22,5 14,5
57 15,0
0
12 7,5
0
0
0
0

Celkem

20 - 24
zaměstnanců

10 - 19
zaměstnanců

6-9
zaměstnanců

Kategorie
Počet
zaměstnanců
(průměr)
1
I. zóna
38
II. zóna
110
III. zóna
65
IV. zóna
14
Neuvedeno
0
Celkem (počet
zaměstnanců)
227
Celkem v %
27

1-5
zaměstnanců

Bez
zaměstnanců

Tabulka 12 Ekonomické subjekty v Českém Krumlově dle počtu zaměstnanců

Počet
zaměstnanců
337,0
285,0
196,0
33,5
0

v%
40
33
23
4
0

851,5

100

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Sektor cestovního ruchu zaměstnává v Českém Krumlově dle oficiálních statistik celkem
851,5 zaměstnanců, přičemž do tohoto počtu nejsou zařazeny ty subjekty, které neuvedly
počty zaměstnanců (41 %). Nejvíce ekonomických subjektů podnikajících v sektoru
cestovního ruchu má zaměstnance v kategorii 1 – 5 zaměstnanců (35 %) a v kategorii bez
zaměstnanců (27 %), třetí nejvýznamnější skupinou je kategorie 25 – 49 zaměstnanců (13 %),
jak je patrné z Grafu 8.
Graf 8 Kategorie zaměstnanců vyjádřená v absolutním počtu zaměstnanců v %
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zaměstnanců

20 - 24
zaměstnanců

25 - 49
zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Největší počty zaměstnanců dle Grafu 9 spadají do I. zóny (40 %), následuje II. zóna (33 %),
III. zóna (23 %) a IV. zóna (4 %).
32

Graf 9 Počet zaměstnanců dle zón intenzity cestovního ruchu v Českém Krumlově v %
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III. zóna

IV. zóna

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Analýza zaměstnanosti – cestovní ruch jako vedlejší podnikatelská aktivita
Celková četnost vedlejší podnikatelské činnosti je 4 897 subjektů a z tohoto počtu vykazuje
13 % ekonomických subjektů některou z kategorie CZ NACE v sektoru cestovního ruchu, což
je v absolutním vyjádření 652 podnikatelských subjektů. Tabulka 13 uvádí četnost všech
těchto kategorií za sektor cestovního ruchu v absolutním i procentuálním vyjádření. Nejvíce je
zastoupena kategorie Ubytování (30 %), dále Stravování a pohostinství (21 %). Následuje
kategorie Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (14 %) a Činnosti cestovních agentur,
kanceláří a jiné rezervační a související činnosti a Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (obě
shodně 13 %).

56
Stravování a pohostinství

79

90

91

92

93

Celkem

Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti

55

2

0

197 134

82

84

6

1

90

652

9

0

0

30

13

13

1

0

14

100

21

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Činnosti knihoven, archivů,
muzeí a jiných kulturních
zařízení
Činnosti heren, kasin a
sázkových kanceláří

56

Činnosti cestovních agentur,
kanceláří a jiné rezervační a
související činnosti
Tvůrčí, umělecké a zábavní
činnosti

Letecká doprava

51

Vodní doprava

50

Pozemní a potrubní doprava
Počet
ekonomických
subjektů
Počet
ekonomických
subjektů v %

49

Ubytování

Tabulka 13 Zastoupení kategorie CZ NACE v sektoru cestovního ruchu pro vedlejší
podnikatelskou činnost v Českém Krumlově

Analýza zaměstnanosti dle kategorie počtu zaměstnanců
V následující části jsou analyzována data za aktivní i neaktivní ekonomické subjekty s hlavní
podnikatelskou činností mající sídlo na území Českého Krumlova (Tabulka 14). Údaje jsou
převzaty z Registru ekonomických subjektů pro roky 2008 – 2013. Velká část subjektů
neudává zaměstnaneckou kategorii (v průměru 58 %). Většina subjektů se řadí do kategorie
bez zaměstnanců (v průměru 31 %). V kategorii 1 – 5 zaměstnanců je v průměru 8 % podniků
a 1 % se řadí do kategorií 6 – 9 zaměstnanců, 10 – 19 zaměstnanců a 25 – 49 zaměstnanců.
V roce 2013 byl pouze jeden zaměstnavatel v kategorii 500 – 900 zaměstnanců. V Českém
Krumlově neexistuje žádný zaměstnavatel v kategorii nad 1 000 zaměstnanců.
Tabulka 14 Aktivní a neaktivní ekonomické subjekty dle hlavní podnikatelské činnosti se
sídlem v Českém Krumlově v letech 2008 – 2013

50 - 99 zaměstnanců

100 - 199 zaměstnanců

200 - 249 zaměstnanců

250 - 499 zaměstnanců

500 - 999 zaměstnanců

1 000 – 1 499 zaměstnanců

1 500 – 1 999 zaměstnanců

2 000 – 2 499 zaměstnanců

2 500 – 2 999 zaměstnanců

3 000 – 3 999 zaměstnanců

4 000 – 4 999 zaměstnanců

5 000 – 9 999 zaměstnanců

10 000 a více zaměstnanců

2 153

1 200

334

42

39

12

25

9

4

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3 825

2009

2 168

1 204

316

45

42

4

27

10

4

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 827

2010

2 202

1 248

310

33

39

5

23

9

4

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3 880

2011

2 277

1 184

308

38

28

8

23

6

4

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3 883

2012

2 304

1 161

304

31

32

7

19

7

4

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3 876

2013

2 329

1 167

296

32

29

10

16

6

4

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3 896

Celkem

25 - 49 zaměstnanců

2008

6 - 9 zaměstnanců

20 - 24 zaměstnanců

5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
210 220 230 240 310 320 330 340 410 420 430 440 450 460 470 510

10 - 19 zaměstnanců

4
130

1 - 5 zaměstnanců

3
120

Bez zaměstnanců

2
110

Neuvedeno

1
0

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Kvalifikovaný odhad celkové zaměstnanosti v sektoru cestovního ruchu v Českém Krumlově
Cestovní ruch je často považován za selektivní motor ekonomického rozvoje, především
v regionálním a lokálním měřítku. Zpravidla je veřejná podpora cestovního ruchu
zdůvodňována mimo jiného i tvorbou nových pracovních míst, a tedy řešením problematiky
nezaměstnanosti často v periferních a problémových regionech. Studie Rakouského institutu
pro hospodářskou podporu uvádí mezi šesti základními důvody pro veřejnou podporu
cestovního ruchu fakt, že cestovní ruch je důležitým generátorem nových pracovních míst.
Zaměstnanostní multiplikátory v cestovním ruchu jsou zpravidla řazeny k nejvyšším a
cestovní ruch je hnací silou ve vytváření pracovních míst, protože služby v cestovním ruchu
jsou z převážné většiny „pracovně intenzivní“, zejména pak pro mladé lidi.
Z principiálního hlediska existují dva různé přístupy zachycující tok peněz. Z hlediska
základních ekonomických kategorií se jedná o poptávkově-orientovanou či nabídkověorientovanou metodu a dále pak o měření efektů cestovního ruchu na zaměstnanost. Jedním
z důležitých aspektů cestovního ruchu je tvorba nových pracovních míst a vznik
podnikatelských příležitostí, především v dobách rostoucí míry nezaměstnanosti. Existují tři
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nejdůležitější metody – přepočítané počty zaměstnanců, výpočty na základě výdajů turistů a
metoda srovnání regionů cestovního ruchu s regiony bez předpokladů k rozvoji cestovního
ruchu.
U poslední jmenované metody je postupováno tak, že jsou porovnány regiony (obce)
s extrémně nízkou intenzitou cestovního ruchu a regiony (obce) s výrazným podílem aktivit
cestovního ruchu. Tuto metodu použil například Schmidhauser (1979) na příkladu vybraných
obcí švýcarského kantonu Wallis. Cestovní ruch má vliv nejen na tvorbu pracovních míst, ale
i na příjmy do rozpočtů obcí a zhodnocování současného a rozšiřování movitého i nemovitého
majetku (Tabulka 15). Schmidhauser se zaměřil na „sledování počtu zaměstnaných v terciární
sféře v obcích s a bez koncentrace cestovního ruchu. Z rozdílu, který vznikl porovnáním
těchto počtů, odvozuje pracovní místa v terciárním sektoru závislá na cestovním ruchu
vztažená na jedno lůžko v ubytovací sféře.“ Základním ukazatelem je počet lůžek, který se
v Českém Krumlově liší podle subjektu, který ho sleduje a eviduje. Nejnižší hodnotu udává
Český statistický úřad (varianta 1), který sleduje pouze hromadná ubytovací zařízení. V rámci
šetření CENSUS Ministerstva pro místní rozvoj ČR (varianta 2) byla zahrnuta jak
individuální, tak hromadná ubytovací zařízení a z hlediska výběru místních poplatků si vlastní
evidenci vede odbor finanční Městského úřadu Český Krumlov (varianta 3).
Tabulka 15 Pracovní místa a počty zaměstnaných osob závislé na cestovním ruchu v Českém
Krumlově
Segment služby

Stravování
Obchod
Banky a pojišťovny
Ostatní služby včetně
veřejné správy
Terciární sféra celkem

Počet
pracovních
míst
vytvořených
1 lůžkem
v ubytovacím
zařízení
0,306
0,033
0,007
0,114

Generovaná pracovní místa
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
rok 2014
rok 2011
rok 2014
(ČSÚ)

(CENSUS)

2 777 lůžek
849,8
91,6
19,4
316,6

3 187 lůžek
975,2
105,2
22,3
363,3

(Městský úřad
ČK)
4 582 lůžek
1 402,1
151,2
32,1
522,3

0,460

1 277,4

1 466,0

2 107,7

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 s využitím Nejdl, 2010.
Lze konstatovat, že 1 000 lůžek v ubytovacích zařízeních má vliv na vytvoření 460
pracovních míst v sektoru služeb (Schmidhauser uvádí 459 pracovních míst, početní rozdíl
vznikl pravděpodobně zaokrouhlováním, pozn. autorů). „Aplikované koeficienty odrážejí
konkrétní podmínky švýcarského regionu, např. kvantitu a kvalitu agregátní nabídky
cestovního ruchu, kvalitu, zvyklosti a náročnost konkrétní poptávky, strukturu a obecnou
disponibilitu terciární sféry v území. Tvorba zmíněných koeficientů byla ovlivněna
socioekonomickým profilem turistů a návštěvníků a ekonomickou a sociální situací v místě a
širším území. I když je situace ve Švýcarsku jiná než v České republice, studie zpracované
v pozdějším období potvrzují platnost používaných koeficientů“ (Nejdl, 2010, s. 35 – 38).
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Tabulka 15 obsahuje počty generovaných pracovních míst cestovním ruchem v tzv. průmyslu
cestovního ruchu (vyjadřuje všechny ekonomické aktivity, jež přímo slouží, resp. uspokojují
poptávku návštěvníků v cestovním ruchu). Cestovní ruch vytváří i pracovní místa
v souvisejících oborech, které označujeme pojmem ekonomika cestovního ruchu (vyjadřuje
souhrn ekonomických aktivit souvisejících s přímou poptávkou a aktivit, které průmysl
cestovního ruchu vyvolal a ovlivňuje). Zaměstnanost v průmyslu cestovního ruchu činí
v České republice 4,6 %, tj. 231,3 tis. osob (Satelitní účet cestovního ruchu ČR, 2013).
Odhadovaný podíl ekonomiky cestovního ruchu na zaměstnanosti dosahuje 12 %, což je 2,6x
více pracovních míst oproti průmyslu cestovního ruchu.
V Českém Krumlově bylo evidováno městským úřadem v roce 2014 celkem 4 582 lůžek
v hromadných a individuálních ubytovacích zařízeních, která přispívají k tvorbě zhruba 2 108
pracovních míst v průmyslu cestovního ruchu a po zohlednění sezónnosti a kategorií
ubytovacích zařízení zaměstnává cestovní ruch v Českém Krumlově 3 082,5 osob (Tabulka
16). „Odborné studie odhadují, že k počtu osob zaměstnaných cestovním ruchem je třeba
přičíst dalších 20 % aktivně činných v cestovním ruchu, kteří nejsou oficiálně registrováni a
pohybují se ve stínové ekonomice“ (Freyer, 2009, s. 454). Pak cestovní ruch v Českém
Krumlově zaměstnává téměř 3 700 osob. Specifikem zaměstnanosti v cestovním ruchu jsou i
rozdílné úrovně kvalifikace, protože v cestovním ruchu pracují jak lidé, kteří dosáhli pouze
základního vzdělání, tak vysokoškolští odborníci. Tato skutečnost ovlivňuje i výši
průměrných mezd, která je odhadována průměrně o 20 – 25 % nižší než v průmyslových
odvětvích.
Tabulka 16 Pracovní místa vytvořená cestovním ruchem a počet osob zaměstnaných
cestovním ruchem v Českém Krumlově
Kritérium
Počet lůžek dle údajů městského úřadu (varianta 3 z Tabulky 15)
Počet generovaných pracovních míst v průmyslu cestovního ruchu
(koeficient 0,46 dle Schmidhausera)
Násobek ekonomiky cestovního ruchu ve vztahu k průmyslu
cestovního ruchu v zaměstnanosti
Počet generovaných pracovních míst v ekonomice cestovního ruchu
Vliv sezónnosti na zaměstnanost – 9 měsíců/rok (koeficient 0,75)
Počet osob zaměstnaných cestovním ruchem
Vliv individuálních ubytovacích zařízení a apartmánového bydlení na
zaměstnanost (koeficient 0,25)
Počet osob zaměstnaných cestovním ruchem
Počet osob zaměstnaných cestovním ruchem při zohlednění vlivu
stínové ekonomiky (koeficient 0,2)

Údaj
4 582,0
2 107,7
2,6
5 480,0
-1 370,0
4 110,0
-1 027,5
3 082,5
3 699,0

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Trh práce
Tabulka 17 udává identifikaci Českého Krumlova jako obce. Jako samostatná obec má Český
Krumlov kód 545392, jako okres má kód CZ0312 a jako správní obec s rozšířenou působností
(ORP) má kód 3103. Pro úplnost bude ke každé tabulce v textu přiřazen tento identifikační
kód, aby bylo zřejmé, za jaké území jsou data zpracovávána.
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Tabulka 17 Kódy administrativního uspořádání
Kód
okresu

Poř.
číslo

Název obce

Kód
obce

SO
ORP

CZ0312

8

Český Krumlov

545392

3103

Počet
částí
obce
10

Počet
katastrů

Katastrální
výměra v ha

6

2 217

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Tabulka 18 udává srovnání za vybrané ukazatele za správní obvod obce s rozšířenou
působností Český Krumlov. Prvním čistě orientačním prvkem je katastrální plocha
jednotlivých obcí v rámci obvodu. Největší je vojenský újezd Boletice (21 950 ha), nejmenší
pak Chlumec (324 ha). Město Český Krumlov patří s katastrální plochou 2 217 ha na 13.
místo v rámci správního obvodu
Tabulka 18 Vybrané ukazatele za správní obvod obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Název obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bohdalovice
Boletice
Brloh
Chlumec
Chvalšiny
Černá
v
Pošumaví
Český
Krumlov
Dolní
Třebonín
Frymburk
Holubov
Hořice na
Šumavě
Horní Planá
Kájov
Křemže
Lipno nad
Vltavou
Loučovice
Malšín
Mirkovice
Mojné
Nová Ves
Přední
Výtoň
Přídolí
Přísečná
Rožmberk
nad Vltavou

Katastrální
plocha (ha)

Počet
podnikatelských
subjektů celkem

Ubytování,
stravování a
pohostinství

Podíl podniků v
sektoru
ubytování,
stravování a
pohostinství z
celkového počtu
podnikatelských
subjektů
v%

Počet
bydlících
obyvatel

Počet
obyvatel na
1 ubytovací,
stravovací
zařízení a
pohostinství

3 081
21 950
4 618
324
2 795

69
39
240
28
285

2
3
15
1
23

2,9
7,7
6,3
3,6
8,1

298
286
1 059
92
1 236

149
95
71
92
54

5 047

253

74

29,2

831

11

2 217

3 896

531

13,6

13 253

25

2 043
5 418
1 556

302
472
259

27
107
20

8,9
22,7
7,7

1 316
1 265
1 087

49
12
54

3 191
9 883
4 516
3 812

210
548
440
687

31
136
47
47

14,8
24,8
10,7
6,8

843
2 145
1 729
2 832

27
16
37
60

1 948
4 201
2 711
1 549
851
994

258
320
42
118
68
75

48
34
4
10
9
5

18,6
10,6
9,5
8,5
13,2
6,7

654
1 674
143
444
242
413

14
49
36
44
27
83

7 784
4 002
629

74
148
64

14
10
7

18,9
6,8
10,9

216
678
205

15
68
29

2 481

114

27

23,7

369

14
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Srnín
Světlík
Větřní
Věžovatá
Pláně
29. Vyšší Brod
30. Zlatá
Koruna
31. Zubčice
Celkem
25.
26.
27.
28.

672
2 680
2 771

109
61
756

5
4
75

4,6
6,6
9,9

315
214
4 039

63
54
54

480
6 976

46
733

4
57

8,7
7,8

133
2 533

33
44

882
949
113 011

171
97
10 982

24
10
1 411

14,0
10,3
12,8

724
417
41 685

30
42
30

Zdroj: Vlastní zpracování podle Města a obce online, 2015.
V Českém Krumlově se nachází celkem 3 896 podnikatelských subjektů, což tvoří 35,5 %
z celkového počtu podnikatelských subjektů v rámci celého správního obvodu. Žádná jiná
obec nedosahuje takových hodnot jako Český Krumlov, druhou obcí s nejvyšším počtem
podnikatelských subjektů je Větřní se 756 subjekty. Obec Český Krumlov také dosahuje
nejvyššího počtu podniků v oboru ubytování, stravování a pohostinství – celkem 531
z celkového počtu 3 896 podnikatelských subjektů, což je 13,6 %. V tomto průměrovém
ukazateli se Český Krumlov řadí k průměru v rámci správního obvodu, který je 12,8 %.
Vysokého podílu v tomto poměrovém ukazateli dosahují obce Černá v Pošumaví (29,2 %),
Horní Planá (24,8 %) a Frymburk (22,7 %). Vzhledem k tomu, že Český Krumlov patří
mezi centrální obce, je v něm koncentrována celá škála dalších podnikatelských subjektů.
Tato koncentrace se projevuje také v dalším ukazateli – počtu obyvatel. Město Český
Krumlov má 13 253 obyvatel, což odpovídá 31,8 % z celkového počtu obyvatel správního
obvodu.
V Tabulce 19 jsou srovnány okresy v rámci Jihočeského kraje za vybrané ukazatele. K těmto
ukazatelům patří celkový počet podnikatelských subjektů, počet podniků s převažující
aktivitou v oboru ubytování, stravování a pohostinství a střední stav obyvatelstva. Porovnání
je provedeno pouze za čtyři roky, za které byly dostupná data. Z analýzy vyplývá, že okres
Český Krumlov vykazuje nejvyšší zastoupení podniků s převažující aktivitou v oboru
ubytování, stravování a pohostinství z celkového počtu podnikatelských subjektů. Krajský
průměr je pro rok 2013 7,1 %, v rámci okresu Český Krumlov je to 11,6 %. Okres Český
Krumlov dosahoval nejvyššího zastoupení těchto podniků v roce 2012, nejnižšího v roce
2010, ale tyto rozdíly jsou velmi malé. Pokud vezmeme v potaz ostatní okresy Jihočeského
kraje, nejvyšších poměrů tohoto ukazatele dosahuje ve sledovaném období okres Jindřichův
Hradec (roce 2013 to bylo 8,7 %) a nejméně naopak okres Tábor.
Tabulka 19 Srovnání okresů v rámci Jihočeského kraje za vybrané ukazatele
Jihočeský kraj
Vybraný
ukazatel
okres

Období
za

Počet
podnik.
subjektů
celkem
Ubytování,

2013
2012
2011
2010
2013

České
Český
Jindř.
Budějo- Krumlov Hradec
vice

50 682
50 305
49 780
48 726
3 341

14 866
14 967
14 927
14 828
1 723

20 312
20 156
20 009
19 723
1 771
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Písek

Prachatice

Strakonice

Tábor

Celkem

16 578
16 627
16 512
16 373
954

12 222
12 327
12 475
12 426
954

15 284
15 479
15 573
15 576
884

23 743
25 412
25 375
25 020
1 222

153 687
155 273
154 651
152 672
10 849

z
stravování a %
pohostinství celkového
počtu
2012
%
z
celkového
počtu
2011
%
z
celkového
počtu

6,6
3 376

11,6
1 768

8,7
1 802

5,8
979

7,8
980

5,8
907

5,1
1 389

7,1
11 201

6,7
3 348

11,8
1 733

8,9
1 750

5,9
993

8,0
990

5,9
913

5,5
1 375

7,2
11 102

6,7

11,6

8,7

6,0

7,9

5,9

5,4

7,2

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Jako další ukazatel byl z dostupných dat vybrán poměr počtu obyvatel daných okresů na počet
podniků s převažující aktivitou v sektoru ubytování, stravování a pohostinství. Pokud
vezmeme krajský průměr pro rok 2013, bylo to 59 obyvatel na jeden podnik s převažující
aktivitou v oboru ubytování, stravování a pohostinství v celém Jihočeském kraji. Pokud se
zaměříme opět pouze na okres Český Krumlov, zjistíme, že je v tomto ukazateli pod krajským
průměrem – za rok 2013 to bylo celkem 36 obyvatel na jeden podnik s převažující aktivitou v
oboru ubytování, stravování a pohostinství v kraji. Svědčí to o větší vybavenosti těmito druhy
podniků v rámci celého kraje. Ve sledovaném ukazateli se tento poměr měnil jen velice málo
– nejvyššího poměru bylo dosaženo v roce 2010 a 2013, nejnižšího v roce 2011 a 2012.
Z ostatních okresů dosahuje nejvyššího poměru v roce 2013 okres Tábor – 84 obyvatel na
jeden podnik s převažující aktivitou v oboru ubytování, stravování a pohostinství v okresu,
v ostatních letech se střídá s okresem Strakonice. Také okres Písek vykazuje hodně vysoké
hodnoty tohoto ukazatele. Další okresy vykazují střední hodnoty – jedná se o okres České
Budějovice, Jindřichův Hradec a Prachatice. Z této analýzy jednoznačně vyplývá, že okres
Český Krumlov vyniká počtem podniků s převažující aktivitou v oboru ubytování, stravování
a pohostinství v rámci celého Jihočeského kraje (Tabulka 20).
Tabulka 20 Srovnání města Český Krumlov s krajským průměrem
Vybraný
ukazatel za
okres

Období

Město
Český
Krumlov
3 896
3 876
3 883
3 880
531
13,6
548
14,1
535
13,8
538
13,9

2013
Počet podnik. 2012
subjektů celkem 2011
2010
2013
% z celkového počtu
2012
Ubytování,
% z celkového počtu
stravování
a
2011
pohostinství
% z celkového počtu
2010
% z celkového počtu

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Celkem
krajský průměr
153 687
155 273
154 651
152 672
10 849
7,1
11 201
7,2
11 102
7,2
10 932
7,2

Vzhledem k dostupnosti dat za město Český Krumlov bylo provedeno srovnání s krajským
průměrem. V rámci okresu mohou data za ostatní obce částečně zkreslovat celkové údaje,
jako například obec Lipno nad Vltavou, která může také vykazovat vyšších hodnot vzhledem
k vyšší aktivitě v cestovním ruchu. Vzhledem k faktu, že data za Jihočeský kraj byla dostupná
pouze za roky 2010 – 2013, je porovnání provedeno opět pouze za toto období. Pokud
vezmeme první sledovaný ukazatel – zastoupení podniků s převažující aktivitou v oboru
ubytování, stravování a pohostinství z celkového počtu podnikatelských subjektů, město
Český Krumlov dosahuje v roce 2013 míry 13,6 %, ale krajský průměr je pouze 7,1 %.
Nejvyššího poměru bylo dosaženo v roce 2012 – 14,1 %.
Ve druhém sledovaném ukazateli – poměru počtu obyvatel na počet podniků s převažující
aktivitou v oboru ubytování, stravování a pohostinství, vykazuje obec Český Krumlov opět
významnějších hodnot než v hodnotách za celý region. V roce 2013 dosahoval tento poměr
v Českém Krumlově celkem 25 obyvatel na jeden podnik s převažující aktivitou v oboru
ubytování, stravování a pohostinství v tomto městě. I v tomto ukazateli dosahuje Český
Krumlov výrazně odlišných hodnot než je krajský průměr, který byl pro rok 2013 59 obyvatel
na jeden podnik s převažující aktivitou v oboru ubytování, stravování a pohostinství v tomto
kraji. Ani tento ukazatel nevykazuje ve sledovaném období žádné výraznější výkyvy –
v letech 2010, 2011 a 2013 dosahoval hodnoty 25 obyvatel, pouze v roce 2012 to bylo 24
obyvatel. Z analýzy je zřejmé, že město Český Krumlov dosahuje ještě významnějších hodnot
z pohledu významu cestovního ruchu, než je tomu v případě okresu Český Krumlov.
 Nejvyšší zastoupení v Českém Krumlově mají obyvatelé s vyučením a středním
odborným vzděláním bez maturity, následuje je skupina lidí s úplným středním
vzděláním s maturitou. Zpravidla je tato kvalifikační struktura obyvatel ideální pro
zaměstnanost v cestovním ruchu.
 V Českém Krumlově je aktuálně evidováno 3 062 aktivních podnikatelských subjektů.
Z tohoto počtu vykazuje 594 podnikatelských subjektů některou z kategorií CZ NACE
definovanou pod sektor cestovního ruchu, což je 19 %. Celkem 13 % ekonomických
subjektů jako vedlejší podnikatelskou činnost vykazuje některou z kategorií CZ NACE
v sektoru cestovního ruchu.
 Největší část z hlediska podnikatelských subjektů tvoří kategorie fyzických osob
podnikajících dle živnostenského zákona (61 %). Nejvíce subjektů podnikajících
v sektoru cestovního ruchu (45 %) má sídlo ve II. zóně města (Horní Brána, Plešivec).
 Nejvíce ekonomických subjektů podnikajících v sektoru cestovního ruchu dle sídla (35
%) má v Českém Krumlově zaměstnance v kategorii 1 – 5 zaměstnanců.
 Dle sídla zaměstnavatele je 40 % zaměstnanců zaměstnáno v I. zóně města (Latrán,
Vnitřní město).
 Cestovní ruch zaměstnává v Českém Krumlově celkem 3 082 osob s přihlédnutím
k sezónnosti a struktuře ubytovacích zařízení s celkem 4 582 lůžky. Při zohlednění vlivu
stínové ekonomiky na zaměstnanost zaměstnává cestovní ruch ve městě 3 700 osob.
 V Českém Krumlově sídlí 35,5 % z celkového počtu všech podnikatelských subjektů
v rámci celého správního obvodu obce s rozšířenou působností.
 Okres Český Krumlov vykazuje nejvyšší zastoupení podniků s převažující aktivitou
v oboru ubytování, stravování a pohostinství z celkového počtu podnikatelských
subjektů – krajský průměr je 7,1 %, v rámci okresu Český Krumlov je to 11,6 %.
 Město Český Krumlov vykazuje nejvyšší zastoupení podniků s převažující aktivitou v
oboru ubytování, stravování a pohostinství z celkového počtu podnikatelských subjektů
– krajský průměr je 7,1 %, v rámci města Český Krumlov je to 13,6 %.
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2.2.3. Ekonomika města – rozpočet a investice
Rozpočtové určení daní (RUD) je upraveno zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Tento
zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů,
daně z nemovitých věcí a daně silniční, které jsou příjmem rozpočtů krajů, obcí a Státního
fondu dopravní infrastruktury. U jednotlivých daní se jedná o zákonem stanovené
procentuální podíly z celostátního hrubého výnosu daně. Daňové příjmy jsou rozdělovány na
základě čtyř kritérií:
 výměra katastrálního území obce (3 %);
 prostý počet obyvatel v obci (10 %);
 násobky postupných přechodů (80 %);
 počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %).
U výnosu daně z nemovitých věcí je příjemcem ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou daňové příjmy
přerozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. U daně z příjmů
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti je rozhodující bydliště podnikatele. Je nutné,
aby byla zvýšena vazba příjmů obcí na míře ekonomické aktivity v místě, zejména na
umístění provozoven podnikatelských subjektů. Díky začlenění daně z přidané hodnoty a
zrušení územní vazby u výnosu daně z příjmů právnických osob má současný způsob
přerozdělování v České republice relativně rovnostářský charakter. U právnických osob, na
rozdíl od osob fyzických, neexistuje žádný motivační prvek, který by přispěl k vyšším
příjmům pro obec se sídlem poplatníka.
V letech 2009 – 2013 hospodařilo město Český Krumlov s relativně vyrovnaným rozpočtem.
Celkové příjmy se pohybovaly mezi 307 – 419 mil. Kč a byly ovlivněny především výší
dotací (na výkon státní správy, sociální služby, investiční a neinvestiční transfery). Roční
výdaje z rozpočtu města se pohybují v rozmezí 286 – 412 mil. Kč (Graf 10). V letech 2010 a
2011 hospodařilo město se schodkovým rozpočtem, v ostatních letech dosáhlo město
přebytkového hospodaření. V roce 2013 hospodařilo město Český Krumlov s následujícím
rozpočtem:
 příjmy celkem: 331 877 297 Kč,
z toho
o daňové: 185 691 786 Kč;
o nedaňové: 66 620 953 Kč;
o kapitálové: 12 875 287 Kč;
o dotace: 66 689 271 Kč;
 výdaje celkem: 305 755 535 Kč,
z toho
o zemědělství a lesy: 2 000 875 Kč;
o průmysl: 42 839 416 Kč;
o vzdělávání: 37 158 398 Kč;
o kultura, církve a sdělovací prostředky: 34 725 238 Kč;
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o tělovýchovná a zájmová činnost: 20 142 675 Kč;
o zdravotnictví: 10 240 Kč;
o bydlení, komunální služby a územní rozvoj: 23 583 342 Kč;
o ochrana životního prostředí: 28 493 805 Kč;
o sociální věci: 11 367 544 Kč;
o bezpečnost: 15 558 488 Kč;
o veřejná správa: 89 875 514 Kč;
financování celkem: 26 121 765 Kč.

Graf 10 Hospodaření města Český Krumlov v letech 2009 – 2013 v Kč
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Zdroj: Zpracováno podle Rozpočet obce, 2015.
Významné příjmy do rozpočtu města generuje cestovní ruch zejména díky místním daním,
mezi které patří v České republice daň z nemovitých věcí a místní poplatky. Ekonomická
autonomie územních samosprávných celků není v České republice plně respektována. Objem
vybraných místních daní v České republice dosahuje 15 miliard korun ročně, což odpovídá
9,4 % z celkových daňových příjmů, které činí 161,5 miliardy korun.
Daň z nemovitých věcí tvoří daň ze staveb a daň z pozemku. Výši daně ovlivňují dva
koeficienty – koeficient podle velikosti obce (hodnota 2,0 u obcí nad 10 000 obyvatel a do 25
000 obyvatel, kam spadá i město Český Krumlov) a místní koeficient, který si mohou obce od
roku 2009 stanovit ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Ihned v roce 2009 využila tuto možnost zhruba
třetina obcí, které převážně volily koeficient 2. V Českém Krumlově byl v roce 2009
zastupitelstvem stanoven místní koeficient ve výši 3,0. O rok později byl snížen místní
koeficient na hodnotu 2,0 a tato výše je platná až dosud (Graf 11). Výše místního koeficientu
daně z nemovitých věcí dokládá atraktivnost místa pro bydlení. V letech 2007 – 2013 činil
příjem do rozpočtu města z výnosu daně z nemovitých věcí 93,1 mil. Kč.
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Graf 11 Výnos daně z nemovitých věcí ve vazbě na místní koeficient v Českém Krumlově v
letech 2007 – 2013 v Kč
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Pozn.: Vedlejší osa zobrazuje výši místního koeficientu.

Zdroj: Zpracováno podle Rozpočet obce, 2015.
Cestovní ruch generuje významné příjmy do rozpočtu města i prostřednictvím místních
poplatků. Sazbu místních poplatků a další podrobnosti (splatnost, ohlašovací povinnost,
osvobození atp.) stanovují obce v rámci jejich samostatné působnosti prostřednictvím obecně
závazné vyhlášky. Zákon vymezuje některé případy a osoby, které jsou z placení poplatku
vyloučeny, a v některých případech umožňuje obci stanovit vyhláškou nebo dohodou paušální
poplatek. Řízení o poplatcích vede obecní úřad v přenesené působnosti. S výjimkou místního
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a
kanalizace vybírá město Český Krumlov všechny existující místní poplatky dle zákona č.
565/1990 Sb. Ve vztahu k intenzitě cestovního ruchu mají největší význam místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity.
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt lze vybírat v lázeňských místech a
v místech „soustředěného turistického ruchu“. Pro obec jej vybírá od hostů ubytovatel.
Maximální sazba je 15 Kč za osobu a den. Poplatku nepodléhají případy, kdy je prokázán jiný
účel ubytování než léčebný nebo rekreační. Od roku 1991 se sazba tohoto poplatku
nezměnila. Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu; poplatku jsou zproštěna zařízení zajišťující přechodné
ubytování studentů a žáků, zdravotnická a lázeňská zařízení (pokud neposkytují hotelové
služby), sociální a charitativní zařízení. Poplatek platí ubytovatel, maximální výše je 6 Kč za
každé využité lůžko a den. Od roku 1991 se jeho výše změnila dvakrát – z 2 nejdříve na 4 a
od roku 2010 na 6 korun. Město Český Krumlov uplatňuje u obou místních poplatků
maximální sazbu, kterou zákon umožňuje.
Z celkového počtu 6 242 obcí v České republice vybíralo v roce 2013 místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt 907 obcí (14,5 %) a místní poplatek z ubytovací kapacity 1
442 obcí (23,1 %). U obou místních poplatků má z hlediska objemu peněžních prostředků
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dominantní postavení hlavní město Praha. V žebříčku prvních třiceti obcí, které vybírají
nejvyšší objem místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity do
svých rozpočtů, mají velmi významné postavení destinace lázeňského typu (Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Třeboň, Luhačovice, Jeseník), horské destinace
(Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov, Velké Karlovice), destinace u vodní plochy
(Lipno nad Vltavou, Pasohlávky, Doksy) a destinace kulturně-historického typu (Praha,
Český Krumlov). Seznam prvních deseti obcí s nejvyšším objemem výběru obou místních
poplatků je uveden v Tabulce 21.
Tabulka 21 Deset obcí s nejvyšším objemem výběru místních poplatků v České republice v
roce 2013 v Kč
Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obec

Praha
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Špindlerův Mlýn
Františkovy Lázně
Luhačovice
Lipno nad Vltavou
Třeboň
Harrachov
Český Krumlov

Místní poplatek
za lázeňský
nebo rekreační
pobyt
138 467 136
23 875 726
12 196 129
8 246 073
4 657 651
4 593 398
4 139 072
4 003 356
3 951 659
3 617 573

Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obec

Praha
Karlovy Vary
Brno
Plzeň
Špindlerův Mlýn
Mariánské Lázně
Pec pod Sněžkou
Lipno nad Vltavou
Mladá Boleslav
Český Krumlov

Místní
poplatek
z ubytovací
kapacity
107 586 750
6 596 385
6 195 914
5 804 915
4 743 186
4 712 141
1 676 252
1 556 895
1 466 697
1 457 343

Zdroj: Vlastní zpracování podle Rozpočet obce, 2014.
V období let 2000 – 2014 bylo v Českém Krumlově vybráno z místních poplatků za lázeňský
nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity celkem 51 725 021 Kč, z toho místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt činí 38 509 308 Kč (74,5 %) a místní poplatek z ubytovací
kapacity 13 215 713 Kč (25,5 %). Celkové roční objemy výběru místních poplatků jsou
uvedeny v Grafu 12.
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Graf 12 Objem výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014 v Kč
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Zdroj: Vlastní zpracování podle Rozpočet obce, 2015.
U obou výše zmíněných místních poplatků je možné uplatnit tzv. paušalování. U místního
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt lze stanovit týdenní, měsíční nebo roční paušální
částku, u místního poplatku z ubytovací kapacity lze po akceptaci poplatníkem, kterým je
ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), stanovit roční paušální částku. Pak se jedná
v případě paušalování o poplatkové období v délce týden, měsíc nebo rok (období 12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců). Dle údajů Svazu měst a obcí ČR je možnost výběru místních
poplatků paušálem výhodná jak pro obce, tak pro provozovatele ubytovacích zařízení
(uplatňují např. Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn). Navíc paušál zjednodušuje následnou
kontrolu a administrativu spojenou s výběrem místních poplatků, a to opět oboustranně. Je
zřejmé, že ve výběru místních poplatků v Českém Krumlově má svůj podíl stínová
ekonomika. Ke zvýšení efektivity výběru místních poplatků by přispěla možnost zavedení
výběru paušálem a rovněž intenzivnější kontrolní činnost ubytovacích zařízení ze strany
městského úřadu. Z Tabulky 22 lze sledovat průměrnou roční obsazenost lůžek, evidovaných
odborem financí městského úřadu.
Tabulka 22 Průměrná roční obsazenost lůžek v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014 v %
Rok
Obsazenost
Rok
Obsazenost

2000
19,3
2008
13,7

2001
19,3
2009
12,5

2002
15,4

2003
17,1

2010
13,1

2004
18,9
2011
13,5

2005
21,1
2012
14,0

2006
17,8
2013
14,3

2007
13,0
2014
13,5

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
V Českém Krumlově se na příjmech do rozpočtu města významně podílí i další místní
poplatky. Především se jedná o místní poplatek za užívání veřejného prostranství, za povolení
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k vjezdu do vybraných míst a do roku 2011 i ze vstupného. Z těchto místních poplatků činily
příjmy do rozpočtu města v letech 2009 – 2013 téměř 27 mil. Kč (Graf 13).
Graf 13 Objem výběru místních poplatků za užívání veřejného prostranství, za povolení k
vjezdu do vybraných míst a ze vstupného v Českém Krumlově v letech 2009 – 2013 v Kč
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Zdroj: Vlastní zpracování podle Rozpočet obce, 2015.
Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním
rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní
peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není uvedeno, že probíhají
mimo rozpočet. Určení objemu příjmů plynoucích z cestovního ruchu a objemu výdajů
poskytovaných na cestovní ruch je v rozpočtech obcí velmi problematické. V rámci
realizovaného dotazníkového šetření (Plzáková, Studnička, Tittelbachová, 2015) byla
zástupcům 36 obcí významných z hlediska cestovního ruchu v České republice položena
otázka týkající se průměrných ročních výdajů z rozpočtu obce na cestovní ruch.
Ačkoliv byla požadována odpověď v procentuálním vyjádření, odpovědi nabývaly pestré
škály možného vyjádření – přes vyjádření v absolutních hodnotách, přes hrubý odhad
respondentů, až po vyjádření, že tento podíl nelze stanovit. Z analýzy jednoznačně vyplývá
pouze jedna skutečnost, a to, že chybí jednotná metodika pro stanovení výdajů na podporu
cestovního ruchu, resp. jaké položky by se měly do podpory cestovního ruchu započítávat.
Vnímání výdajů do rozvoje cestovního ruchu je v jednotlivých obcích velmi rozdílné.
V letech 1992 – 2014 dosáhly kapitálové výdaje z rozpočtu města Český Krumlov hodnoty
1 660 859 tis. Kč, z toho na cestovní ruch bylo vynaloženo dle expertního odhadu 918 018 tis.
Kč (55,3 %). Objem běžných výdajů z rozpočtu města nelze kvantifikovat a do budoucna je
vhodné doporučit nastavení vhodné metodiky, podle které bude možné rozlišit běžné a
kapitálové výdaje z rozpočtu města, které jsou vynakládány na rozvoj cestovního ruchu.
Roční kapitálové výdaje jsou uvedeny v Tabulce 23.
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S rozvojem cestovního ruchu nesouvisí jen příjmy do rozpočtu města, ale i výdaje z rozpočtu
města. Ty se týkají nejen investic samotných, ale i dalších činností (úklid veřejných
prostranství, svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení, údržba zeleně, činnost Městské
policie apod.). Bohužel nelze stanovit podíl těchto výdajů na rozvoji cestovního ruchu, ale
platí, že s rozvíjejícím se cestovním ruchem tyto výdaje vzrůstají.
Tabulka 23 Kapitálové výdaje z rozpočtu města Český Krumlov v letech 1992 – 2014 v tis.
Kč s vyčíslením podílu na cestovní ruch
Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Celkem

Kapitálové výdaje celkem
72 685
109 719
77 168
172 376
58 190
40 806
48 743
45 784
58 490
55 030
53 001
84 321
193 356
87 398
55 798
50 578
66 282
48 408
39 301
48 582
42 383
53 572
98 888
1 660 859

Z toho na cestovní ruch
64 410
88 679
74 716
170 218
36 371
20 462
31 108
19 697
29 589
9 739
33 029
19 455
20 549
15 327
17 453
35 718
17 902
30 997
27 569
29 898
23 643
34 956
66 533
918 018

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Do výdajů na cestovní ruch byly zahrnuty investice, které s cestovním ruchem souvisí jak
přímo (regenerace objektů v památkové rezervaci, rekonstrukce veřejných toalet, odstranění
povodňových škod, výstavba parkovišť, rekonstrukce kláštera, nákup pozemků a
nemovitostí), tak nepřímo (budování kolektoru, plynofikace, kanalizace, veřejné komunikace
a zádlažba, autobusové zastávky, kašna, městský kamerový a dohlížecí systém, revitalizace
městského parku). Rozvoj cestovního ruchu by nebyl ve městě možný bez realizace jak
přímo, tak nepřímo souvisejících investic s cestovním ruchem.
S rozvíjejícím se cestovním ruchem vzrůstají i neinvestiční výdaje z rozpočtu města. Pro
jednoznačné vymezení výdajů je rozhodující, zda majetek nezhodnocují a nezvyšují jeho
hodnotu (cenu) nebo zda naopak jeho hodnotu (cenu) zvyšují a majetek zhodnocují.
Z účetního hlediska slouží investiční výdaje pro pořízení dlouhodobého majetku, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a jeho pořízení převyšuje částku 40 000 Kč u hmotného
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majetku (např. pozemky, stavby) a 60 000 Kč u nehmotného majetku (např. výsledky
výzkumu a vývoje, ochranné známky). Neinvestiční výdaje jsou vždy pod výše uvedenými
limity u dlouhodobého majetku. Zpravidla se jedná o výdaje na marketingové aktivity,
pořádání eventů, nákup zásob či poskytování konzultačních služeb. Je nutné zdůraznit, že
mezi neinvestiční výdaje patří i mzdové náklady.
Mezi běžné výdaje z rozpočtu města lze zařadit například provoz informačních a
komunikačních systémů (např. oficiální informační systém města), zpracování strategických
dokumentů města (např. aktualizace strategického plánu, analýza přínosů cestovního ruchu),
organizaci a pořádání akcí (např. Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Mezinárodní
hudební festival Český Krumlov), členské příspěvky vybraným organizacím (např. České
dědictví UNESCO, Euroregion Šumava) či podporu spolupráce s partnerskými městy.
Vedle počtu podnikatelských subjektů (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty), daně
z nemovitých věcí a jednotlivých místních poplatků ovlivňují příjmy města i další aktivity
(např. investice a činnost Českokrumlovského rozvojového fondu). Hospodaření fondu je
nutné z hlediska veřejné správy zohlednit v ekonomice fungování města. Jen při založení
fondu vložilo město Český Krumlov do jeho základního kapitálu nemovitosti v hodnotě 333
mil. Kč. Roční tržby z parkovného dosahují průměrně 13 mil. Kč. Investiční akce realizované
Českokrumlovským rozvojovým fondem s přesahem do cestovního ruchu dosáhly v letech
1993 – 2013 hodnoty 410,8 mil. Kč (Graf 14). Mezi nejvýznamnější investice patří
rekonstrukce objektů v části Latrán a v ulicích Hradební, Horní a Radniční. Z hlediska
objemu finančních prostředků jsou největší investice do objektu Latrán č. p. 55 (22,5 mil. Kč),
Latrán č. p. 67 (20,4 mil. Kč), Horní č. p. 157 (20,2 mil. Kč), Latrán č. p. 6 (18,7 mil. Kč),
rekonstrukce synagogy včetně vybavení (17,3 mil. Kč), zakoupení areálu ČSAD a
modernizace parkovacího systému včetně pořízení technologie (shodně 16,0 mil. Kč). Většina
nebytových prostor ve vlastnictví fondu byla v uplynulých letech zrekonstruována a jsou
pronajaty nájemcům, z nichž většina poskytuje v těchto objektech služby spojené s cestovním
ruchem.
Graf 14 Členění výdajů Českokrumlovského rozvojového fondu do cestovního ruchu v letech
1993 – 2013 v mil. Kč
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČKRF, 2015.

48

Vybudování nových zařízení

Významné investice ve městě realizuje i Státní hrad a zámek Český Krumlov. Tyto investice
dosáhly v uplynulém čtvrtstoletí hodnoty přesahující půl miliardy korun (Tabulka 24).
Tabulka 24 Investice do obnovy, oprav, údržby a restaurování Státního hradu a zámku Český
Krumlov v letech 1990 – 2014 v Kč
Celkové náklady
13 354 266
8 787 081
15 182 719
17 961 946
19 324 667
29 003 494
30 673 348
32 620 618
31 409 205
25 098 171
25 911 826
20 370 812
17 891 032
22 015 069
24 704 224
26 639 704
23 388 946
24 961 379
28 041 864
23 853 216
53 786 214
10 865 456
23 811 750
9 043 064
16 501 796
575 201 879

Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Celkem

Zdroj: Vlastní zpracování podle SHZ ČK, 2015.
Významným investorem ve městě je i Regionální muzeum v Českém Krumlově, jehož
zřizovatelem je Jihočeský kraj. V letech 2003 – 2013 realizovalo muzeum investice ve výši
25,5 mil. Kč, z nichž mezi nejvýznamnější patří generální oprava šindelové střechy (4,7 mil.
Kč) a dvě etapy rekonstrukce budovy (15,6 mil. Kč), při nichž bylo modernizováno osvětlení
a elektroinstalace a opravena fasáda.
Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov bylo v letech 2007
– 2013 realizováno celkem 22 projektů prioritní osy 3 Regionálního operačního programu
Jihozápad. Dominantní jak co do počtu projektů, tak dle finančních parametrů, je oblast
podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Další dvě oblasti podpory jsou
vyrovnané počtem realizovaných akcí. Z hlediska objemu způsobilých výdajů i objemu
dotace oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu projekty výrazně převažuje nad oblastí podpory 3.3 Rozvoj služeb
cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu (Tabulka 25).
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Tabulka 25 Objem veřejné podpory z ROP Jihozápad ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Český Krumlov v letech 2007 – 2013 v Kč
Počet projektů
Objem vlastních zdrojů
Objem dotace

Oblast podpory 3.1
13
341 695 833
166 213 706

Oblast podpory 3.2
5
70 338 230
57 212 195

Oblast podpory 3.3
4
8 866 085
4 577 952

Zdroj: Vlastní zpracování podle Naviga4, 2014 a ROP Jihozápad, 2015.
Ve sledovaném území mají zastoupení všechny typy aktivit projektů. Nejvíce projektů spadá
do kategorie Ubytovací kapacity a Památky. Naopak nejméně (po jednom projektu) vykazují
typy Lázeňství, wellness a kongresová centra a Muzea a kulturní vybavenost. Největší objem
prostředků byl vynaložen na projekty zaměřené na Sportovně-rekreační vybavenost, kam
směřovala i největší částka dotace. Na základě ukončených projektů v předmětném území
bylo dosaženo například vytvoření 336 nových lůžek v ubytovacích zařízeních, šest nových a
sedm zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení, sedm certifikovaných hromadných
ubytovacích zařízení, šest zrekonstruovaných památkových objektů, devět propagačních nebo
marketingových produktů atd. Celkově, přímo v rámci podpořených projektů, bylo vytvořeno
čtyřicet nových pracovních míst.
Mezi největší projekty v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Český
Krumlov patří sedm projektů s dotací vyšší než 10 mil. Kč (Schéma 1). Do této skupiny patří
jeden projekt zaměřený na Sportovně-rekreační vybavenost, po třech projektech potom mají
zastoupení aktivity Ubytovací kapacity a Památky:
 Skiareál Lipno – regionální zimní centrum – jedná se o výrazně největší investici mezi
projekty prioritní osy 3 ROP Jihozápad s rozpočtem více než 190 mil. Kč a dotací
téměř 90 mil. Kč;
 Novostavba GARNI HOTEL ALBATROS;
 Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno;
 Rekreační areál ORSINO;
 Rekonstrukce památkového objektu v Českém Krumlově na penzion;
 Rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově;
 Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E. Schieleho v Českém Krumlově –
Kulturně historické centrum III. meandr.
Z hlediska celkové návštěvnosti území zaznamenalo území obce s rozšířenou působností
Český Krumlov o 24 % vyšší nárůst než Jihočeský kraj, ve srovnání s územím regionu
soudržnosti Jihozápad (NUTS 2 – území Plzeňského a Jihočeského kraje) je rozdíl v trendu
ještě o něco významnější. Návštěvnost domácích turistů vzrostla o 28 % oproti úrovni
Jihočeského kraje a o 32 % ve srovnání s regionem soudržnosti Jihozápad. I v parametru
příjezdů zahraničních hostů přesahují ukazatele vývoje cestovního ruchu trend na vyšších
úrovních, byť méně než v případě domácích hostů (přibližně o pětinu). Relativně pozitivní
vývoj lze identifikovat i v parametrech délky pobytu návštěvníků, zejména domácích.
S ohledem na celkový trend zkracování pobytů je zachování výchozí hodnoty možné
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interpretovat jako pozitivní změnu. V případě zahraničních návštěvníků je však i zde patrný
pokles délky pobytu o cca 12 % oproti roku 2007.
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Schéma 1 Realizované projekty podle typu převládající aktivity z ROP Jihozápad ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český
Krumlov v letech 2007 – 2013

Zdroj: Naviga4, 2014.
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 V letech 2009 – 2013 hospodařilo město Český Krumlov s relativně vyrovnaným
rozpočtem. Celkové příjmy se pohybovaly mezi 307 – 419 mil. Kč a celkové výdaje se
pohybovaly mezi 286 – 412 mil. Kč
 Cestovní ruch přispívá k tvorbě příjmů do rozpočtu města zejména prostřednictvím
daní a místních poplatků. Daň z nemovitých věcí a místní poplatky jsou 100% příjmem
do rozpočtu města.
 Město Český Krumlov uplatňuje u daně z nemovitých věcí hodnotu místního koeficientu
2 a za období let 2007 – 2013 činilo inkaso 93,1 mil. Kč.
 Město Český Krumlov je v celorepublikovém srovnání na 10. místě v objemu výběru
místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. V letech
2000 – 2014 činil celkový objem výběru obou místních poplatků 51,7 mil. Kč. Výběr
těchto místních poplatků může být zefektivněn nejen intenzivnější kontrolní činností ze
strany městského úřadu, ale i zavedením tzv. paušalování.
 Dalšími významnými příjmy jsou výnosy z místních poplatků za užívání veřejného
prostranství, za povolení k vjezdu do vybraných míst a dříve i ze vstupného. V letech
2009 – 2013 inkasovalo město z těchto plateb celkem 27 mil. Kč.
 V letech 1992 – 2014 dosáhly kapitálové výdaje z rozpočtu města Český Krumlov částky
1,7 mld. Kč, z toho na cestovní ruch bylo vynaloženo 918 mil. Kč, tj. 55,3 %. Objem
běžných neinvestičních výdajů v rozpočtu města nelze přesně specifikovat a do budoucna
je vhodné nastavit metodiku, podle které budou rozlišovány běžné a kapitálové výdaje
vynakládané na rozvoj cestovního ruchu ve městě.
 Na zhodnocování majetku města se významně podílí Českokrumlovský rozvojový fond,
spol. s r.o., který je ve stoprocentním vlastnictví města. Vedle příjmů z parkovného,
které ročně dosahují 13 mil. Kč, generuje příjmy z pronájmu městských objektů, které
následně reinvestuje. V letech 1993 – 2013 činily investice fondu do rozvoje cestovního
ruchu 411 mil. Kč.
 Významnými investory jsou ve městě vedle soukromých subjektů i Státní hrad a zámek
Český Krumlov, který v letech 1990 – 2014 proinvestoval 575 mil. Kč a Regionální
muzeum v Českém Krumlově s výší investic v letech 2003 – 2013 25,5 mil. Kč.
 Celkové investice veřejného sektoru do rozvoje cestovního ruchu dosáhly v Českém
Krumlově v letech 1990 – 2014 částky 3 mld. Kč.

2.3. Analýza nabídky cestovního ruchu
Nabídku cestovního ruchu v destinaci rozdělujeme na primární a sekundární. Primární
nabídku tvoří atraktivity (přírodní, kulturně-historické, kulturně-společenské). Sekundární
nabídku tvoří vybavenost službami a zařízeními cestovního ruchu (suprastruktura cestovního
ruchu, infrastruktura cestovního ruchu, všeobecná infrastruktura).
2.3.1. Primární nabídka
Přírodní atraktivity
Atraktivity cestovního ruchu představují primární potenciál cestovního ruchu. Dělí se dále na
přírodní a antropogenní, tedy ty, jejichž tvůrcem je člověk. Český Krumlov je bohatou
zásobárnou obojího typu atraktivit. Jeho nesmírné kulturně-historické dědictví při březích
řeky Vltavy z něj učinilo vyhledávanou destinaci cestovního ruchu. Český Krumlov je velmi
atraktivní destinací cestovního ruchu nejen díky svému jedinečnému kulturnímu a
historickému dědictví, ale také díky přírodním atraktivitám přítomným ve městě a jeho
blízkém okolí.
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Geomorfologický potenciál výrazně ovlivňuje využití území destinace na cestovní ruch, je
přitažlivé především územím s různorodým reliéfem, členitostí terénu, expozicí a sklonem
svahů. Je předpokladem pro využití destinace pro rekreaci, turistiku, vysokohorskou turistiku
a zimní sporty. V okolí Českého Krumlova se nachází:
 Chráněná krajinná oblast Blanský les s nejvyšší horou Kleť (1 083 m n. m.);
 Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava;
 Přírodní park Poluška – byl zřízen okresním úřadem k 1. říjnu 1999, je „stísněn“ mezi
prvním a druhým největším městem okresu, Českým Krumlovem a Kaplicí, a jejich
urbanizovaným okolím;
 Vrchovina Polušky – zajímavá, lidskou činností jen málo dotčená krajina rozkládající
se mezi městy Český Krumlov a Kaplice; z rozsáhlých lesních komplexů vystupuje
nejvýše hora Poluška (919 m n. m.), která je vzdálená asi 9 km severozápadně od
Kaplice, a blízká Kraví hora (909 m n. m.).
Klimatický potenciál je nutno zaměřit na teplotní a srážkové poměry, počet hodin slunečního
svitu a větrnost. Sezónnost v cestovním ruchu je projevem klimatu území a střídáním ročních
období. Čím větší je variabilita počasí v průběhu roku, tím větší jsou možnosti využití
nabídky destinace na trhu. Město Český Krumlov leží v mírně teplé klimatické oblasti.
 Počet hodin slunečního svitu – slunce na Českokrumlovsku svítí v průměru 1 500
hodin za rok; nejslunnější měsíce jsou červen a červenec, kdy je tomu tak 180 – 200
hodin za měsíc, naopak v zimních měsících (prosinec a leden) svítí slunce v průměru
jen 30 – 40 hodin za měsíc;
 Srážky – v Kremžské kotlině, kde se město Český Krumlov nachází, spadne za rok
necelých 600 mm, tj. 600 l/m2 srážek; nejdeštivějšími měsíci jsou červen a červenec,
kdy spadne cca 100 mm/měsíc; v průběhu zimních měsíců se pohybují měsíční úhrny
srážek kolem 30 mm;
 Průměrné teploty – průměrná roční teplota je 7,0 °C, nejteplejším měsícem je červenec
s 15,7 °C a nejchladnějším měsícem leden s -2,9 °C.
Hydrologický potenciál destinace umožní odkrýt možnosti využití povrchových vod, tj.
vodních toků, jezer, přírodních i umělých vodních ploch, minerálních a termálních pramenů a
peloidů pro aktivity rekreačního i lázeňského cestovního ruchu. Hydrologický potenciál
zaujímá dominantní postavení při využívání destinace ke koupání, k vodním sportům a jiným
letním aktivitám.
 Řeka Vltava – ideální místo pro vodní sporty, rafting a jízdu na kanoích;
 Přehradní nádrž Lipno – ráj vodních sportů;
 Řeka Polečnice – kromě čistého proudu řeky Vltavy protéká částí okraje
města Český Krumlov i větší potok zvaný Polečnice – často i Chvalšinský potok, který
pramení nedaleko osady Míšňany jihozápadně od Chvalšin v nadmořské výšce 830 m
n. m.
Biologický potenciál dotváří celkový charakter destinace, tvoří ho zejména fauna a flora,
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat zvláště chráněným územím přírody.
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Českokrumlovsko disponuje neobyčejně pestrou a zajímavou viditelnou částí přírody a v
rámci České republiky zaujímá dosti výjimečné postavení. Nalezneme zde klimaxové smrčiny
na pohraničních hřebenech Šumavy, v Blanském lese krásné bučiny a v údolích řek listnaté
lužní lesy. Na mnoha místech okresu Český Krumlov se vyskytují prameniště a rašeliniště,
v Národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce zase vyprahlé lesostepi na vápencích. Fauna
Šumavy je faunou největšího lesního komplexu v Čechách a je tedy charakterizována
především lesními druhy. Floristicky poměrně bohaté jsou dosud některé typy podhorských a
horských luk.
 Památný strom – lípa malolistá – Český Krumlov, městský park;
 Historické stromořadí od zámecké zahrady k hospodářskému Kvítkovu Dvoru –
stromořadí Kvítkův Dvůr = 55 lip malolistých, 9 jírovců maďálů, 5 buků, 1 jasan.
Antropogenní atraktivity
Antropogenní potenciál cestovního ruchu destinace tvoří vybudované/organizované
atraktivity, které jsou členěny na hmotné a nehmotné. V Českém Krumlově nalezneme široký
zástup obou skupin – z hmotných se jedná např. o druhý největší hradní a zámecký komplex
v České republice, kostely a kaple, klášter, synagogu, z nehmotných jsou to místní bohatá
historie a kultura, gastronomie (místní pivovar) a v neposlední řadě velké množství
pořádaných akcí a událostí – hudebních festivalů, foto festivalu, různých výstav a divadelních
představení, tradičních kulturních slavností i vojenských historických vystoupení.
Historické centrum města o rozloze 519 089 m2 bylo v roce 1963 prohlášeno za městskou
památkovou rezervaci. V roce 1987 bylo vyhlášeno Ochranné pásmo městské památkové
rezervace Český Krumlov a o 16 let později byla část Plešivec prohlášena městskou
památkovou zónou. Ve městě se nacházejí dvě národní nemovité kulturní památky a stejný
počet nemovitých kulturních památek (budovy) jako je dní v roce. Nejvýznamnější atraktivity
kulturního dědictví jsou uvedeny v následujícím textu.
Státní hrad a zámek Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov se svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou
rozlohou právem řadí mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní
půdorysné dispozici je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. V roce 1989 byl areál
zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 se celý historický komplex stal
součástí Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Areál zámku
zahrnuje na čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří
a sedm hektarů zámecké zahrady. Zámecký areál je také častým dějištěm kulturních a
společenských
aktivit,
jejich
aktuální
seznam
je
k dispozici
na
http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_aktivi.xml. Údaje o provozní době zámku
jsou uvedeny v Tabulce 26.
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Tabulka 26 Přístupnost zámku a průměrné ceny vstupného
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Česká
republika
–
NPÚ-ÚPS
ČB/Správa
Státního hradu
a
zámku
Český Krumlov

Hrad a zámek

duben/květen–říjen

Hradní
muzeum
Zámecká věž
Zámecké
lapidárium
Zámecká zahrada
Václavské sklepy +
Máselnice
Medvědí příkop

celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
duben – prosinec
celoročně

Průměrná cena
v Kč

Vzájemná
propojenost
s OIS města

v češtině: 195
v cizím jaz.: 382
73
27
25
vstup volný
40
vstup volný

Ano

Zdroj: www.zamek-ceskykrumlov.eu, 2015.
V Grafu 15 je znázorněn vývoj návštěvnosti Státního hradu a zámku Český Krumlov. Je zde
uveden pouze pro ilustraci, jeho vypovídací schopnost je rozporuplná vzhledem k tomu, že
před rokem 2010 nebyla zpracována jednotná metodika, proto tato data nelze z důvodu
zásadních rozdílů ve sledovaných ukazatelích použít (např. do počtu návštěvníků některé
objekty započítávaly pouze návštěvníky prohlídkových okruhů a některé objekty i
návštěvníky kulturních akcí, promocí, svateb, konferencí apod.). Jednotnou metodiku pro
všechny památkové objekty má Národní památkový ústav od roku 2010.
Graf 15 Celková návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov v letech 1991 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle SHZ ČK, 2015.
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Evidentní je kontinuální nárůst počtu návštěvníků hradního a zámeckého komplexu ve
sledovaném období od roku 1991 do roku 2002, což by se dalo vysvětlit povodňovou krizí a
popovodňovým stavem ve městě v tomto roce. V následujících letech zaznamenala křivka
návštěvnosti opět nárůst, a to až do roku 2008, kdy začala postupně klesat. Zde se projevil
vliv hospodářské krize, která ovlivnila i sektor cestovního ruchu. V roce 2010 došlo ke změně
metodiky sledování návštěvnosti u objektů ve správě Národního památkového ústavu, což
snižuje celkovou vypovídací schopnost grafu. Nicméně od roku 2010 je evidentní opětovný
nárůst počtu návštěvníků, který v roce 2014 dosáhl hodnoty 365 tisíc osob.
Otáčivé hlediště
Nápad otáčivého hlediště se poprvé zrodil v mysli scénáristy Joana Brehmse, který od roku
1945 působil jako přední výtvarník v divadle v Českých Budějovicích. Otáčivé hlediště se
nachází v zámecké zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov. První improvizovaná
točna se roztočila v roce 1958 se šedesáti diváky Jiráskovy Lucerny a byla poháněna lidskou
silou. Dnešní točna je poháněna elektromotory a pojme více než 650 diváků (Tabulka 27).
Tabulka 27 Přístupnost točny a průměrné ceny vstupného
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná
propojenost
s OIS města

Dostupný
od roku

Jihočeské
divadlo
v Českých Budějovicích

polovina června
– začátek září

585

Ano

1958

Zdroj: www.ckrumlov.cz/otacivehlediste, 2015.
Zámecké barokní divadlo
Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově představuje vyspělou barokní scénu. Nachází
se na V. nádvoří zámku Český Krumlov za hradním příkopem v blízkosti západního
zámeckého křídla, se kterým je spojeno tzv. Plášťovým mostem s krytou spojovací chodbou
vedoucí z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla. Je jedním z nejzachovalejších
barokních divadel na světě. Jeho obsáhlý fond, v němž se nachází dochovaná barokní budova,
orchestřiště a jeviště, kulisy, libreta, kostýmy atp., z něj činí ojedinělou památku svého druhu
(Tabulka 28).
Tabulka 28 Přístupnost barokního divadla a průměrné ceny vstupného
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná
propojenost
s OIS města

Dostupný
od roku

Česká republika NPÚ-ÚPS ČB/Správa
Státního
hradu
a
zámku Český Krumlov

květen – říjen

v češtině: 164
v cizím jaz.:
250

Ano

září 1997

Zdroj: www.zamek-ceskykrumlov.eu, 2015.
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Kostel sv. Víta
Kostel sv. Víta je gotickou trojlodní stavbou, která pochází z období let 1407 – 1439. Od roku
1995 je kostel národní kulturní památkou. V současnosti slouží kostel sv. Víta k církevním
obřadům a příležitostně se zde pořádají koncerty klasické hudby (Tabulka 29).
Tabulka 29 Přístupnost kostela sv. Víta a průměrné ceny vstupného
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

Římskokatolická
farnost, prelatura
Český Krumlov

celoročně

vstup volný

Ano: OIS->farnost
Ne: farnost->OIS

Zdroj: www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_kosvit.xml, 2015.
Kostel sv. Jošta
Kostel sv. Jošta byl založen před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka a byl součástí
rožmberského panského špitálu, který sídlil na adrese Latrán č. p. 13. V současnosti je budova
využívána jako Museum marionet.
Kaple sv. Martina
Kaple sv. Martina se nachází v Městském parku v Českém Krumlově. Jedná se o jednolodní
stavbu s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osobou východní sakristií. Původně byla
dřevěná a od roku 1585 sloužila jako hřbitovní kaple, nová kaple sv. Martina začala vznikat
až v roce 1717 (Tabulka 30).
Tabulka 30 Přístupnost kaple sv. Martina
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Město
Český
veřejnosti nepřístupné –
Krumlov/Církev
pouze během bohoslužeb a
československá
příležitostných koncertů
husitská

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

-

Ano: OIS->kaple
Ne: kaple->OIS

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Kaple na Křížové hoře
Kaple na Křížové hoře leží na jihovýchodním okraji Českého Krumlova. Kaple Panny Marie
Bolestné a sv. Kříže byla postavena roku 1710. Od roku 1991 se zde každoročně koná pouť
na svátek Povýšení sv. Kříže (14. září), přístupná bývá kaple v září v rámci Dnů evropského
dědictví a po zbytek roku je veřejnosti nepřístupná (Tabulka 31).
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Tabulka 31 Přístupnost kaple na Křížové hoře
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

Církev
římskokatolická/
Prelátský úřad Český
Krumlov

nepřístupné veřejnosti

-

Ano: OIS->kaple
Ne: kaple->OIS

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Kláštery Český Krumlov
Historické prameny uvádějí, že výstavba kláštera začala po jeho založení přesně v polovině
14. století, chrám byl zřejmě dokončen až téměř po jednom a půl století od založení kláštera,
koncem druhé poloviny 15. století. Město Český Krumlov má areál v dlouhodobém pronájmu
(Tabulka 32).
Tabulka 32 Přístupnost areálu Kláštery Český Krumlov
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

Rytířský řád křížovníků
s červenou
hvězdou/Město Český
Krumlov (MÚ – Odbor
správy majetku)

od 1. listopadu 2015

-

Ano: OIS->Kláštery ČK
Ne: Kláštery ČK->OIS

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Synagoga Český Krumlov
Českokrumlovská synagoga je místem s pohnutou a současně barvitou historií. Perla secesní
architektury Českého Krumlova, nesoucí ve svém architektonickém výrazu neorománské
prvky, vypráví od roku 1938 zcela jiné příběhy formované dějinným vývojem. Slouží
primárně jako centrum pro místní a regionální kulturu a vzdělanost, ale současně svým
významem dalece přesahuje rámec města i regionu a nenásilně se zařazuje po bok největších
návštěvnických atrakcí Českého Krumlova (Tabulka 33).
Tabulka 33 Přístupnost synagogy a průměrná cena vstupného
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

Pražská
židovská
obec/Českokrumlovský
rozvojový fond

celoroční

188

Ano: OIS->synagoga
Ne: synagoga->OIS

Zdroj: www.synagoga-krumlov.cz, 2015.
Pivovar Eggenberg
Tradice vaření piva je spojena se samými začátky města Český Krumlov. Pivovar byl
vystavěn v roce 1560 v předhradí a kvalitní vodu, kterou sem Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan
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zavedl pro vaření piva, používá pivovar dodnes. Celé českokrumlovské panství získali v roce
1662 Eggenberkové, a to včetně pivovaru, který byl z důvodu stoupající spotřeby piva
přesunut do nových budov v letech 1625 – 1630. Pivovar Eggenberg podle Management
plánu pro historické centrum města Český Krumlov – 1. fáze (s. 57) přichystal pro své
návštěvníky prohlídky. Podle aktuálních informací přímo z pivovaru jsou ale prohlídky do
konce roku 2015 zrušeny a to, zda budou vůbec zahájeny v roce 2016, se dosud neví.
Pivovarská restaurace v prostorách bývalých pivovarských lednic nad ležáckými sklepy je
v provozu (Tabulka 34).
Tabulka 34 Přístupnost pivovaru
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

-

Ano: OIS->pivovar
Ne: pivovar->OIS

Pivovarská restaurace a
pivnice
Formanka
–
celoročně
PIVOVAR
EGGENBERG, a.s.

Pivovar Eggenberg, a.s. –
do konce roku 2015
z důvodu
rekonstrukce
neprobíhají
žádné
prohlídky

Zdroj: www.eggenberg.cz, 2015.
Grafitový důl
Pro zájemce o návštěvu podzemí Českého Krumlova a o to dozvědět se něco o hornické
historii města a získání bližší představy o hornické profesi, je připravena prohlídka
grafitového dolu. Návštěvníci jsou vybaveni speciálním oblečením, důlní lampou a následně
odvezeni na 1. stanoviště důlním vlakem, kterým dříve jezdili horníci na šachtu. Dále pak již
pokračují pěšky. Od průvodce se dozvědí, v jakých podmínkách horníci pracovali, jaké stroje
při práci používali, jak těžba probíhala, jak se grafit zpracovával a co se z něho vyrábělo.
Informace uveřejněné na webových stránkách jsou uvedeny pro rok 2014, ale po telefonu
bylo ověřeno, že platí i pro rok 2015 (otevírací doba i vstupné), byla doporučena aktualizace
internetových stránek (Tabulka 35).
Tabulka 35 Přístupnost grafitového dolu a průměrná cena vstupného
Vlastník/
Provozovatel

Přístupnost

Individuální
návštěvníci:
Grafitový důl
květen – září
Český
Krumlov,
Skupiny a firemní
spol. s r.o.
akce:
duben – říjen

Průměrná
cena v Kč

Dostupný od roku
1997
–
2003
prohlídky probíhaly
zároveň s těžbou

115

2005 – prohlídky již
bez těžby

Zdroj: www.grafitovydul.cz, 2015.
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Vzájemná
propojenost s OIS
města

Ano: OIS->důl
Ne: důl->OIS

Kulturně-společenská zařízení
Město Český Krumlov je rájem pro milovníky kultury. Návštěvníkům i místním je zde
celoročně k dispozici:
 Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s.;
 Městská knihovna v Českém Krumlově a pobočka knihovny Plešivec;
 Kino Luna Český Krumlov;
 Výchovné a vzdělávací centrum „Kouzelné bylinky“ se vzdělávacími kurzy a
semináři.
Provoz Centra barokní kultury bude zahájen v září 2015. Hlavní činností centra bude pořádání
výukových kurzů dobové interpretace hudby, tance a hereckého projevu 17. a 18. století. Dále
se bude centrum věnovat dokumentační a badatelské činnosti (pořádání seminářů, sympozií a
vlastní publikační činnost). Vše bude doplněno koncertní činností, která bude směřovat k
podpoře a realizaci novodobých premiér barokní opery. Seznam muzeí je uveden v Tabulce
36 a seznam galerií a ateliérů v Tabulce 37.
Tabulka 36 Přístupnost muzeí a průměrná cena vstupného
Název muzea
Museum Fotoateliér Seidel

Přístupnost

Průměrná
cena v Kč

Vzájemná propojenost
s OIS města

celoročně

70

Ano

duben – říjen

53

Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS

celoročně

124

Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS

celoročně

73

Ano

Muzeum historických motocyklů
(+ galerie)

celoročně

50

Muzeum mučicích nástrojů

březen – listopad

60

Muzeum kovářství

duben – říjen

30

Muzeum útrpného práva

celoročně

76

Muzeum loutek (+ galerie)

celoročně

43

Muzeum marionet
Muzeum vltavínů
Hradní muzeum

Regionální muzeum v Českém
březen – prosinec
Krumlově
Wax muzeum (+ zrcadlový
celoročně
labyrint)

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
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32
107

Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS
Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS
Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS
Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS
Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS
Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS
Ano: OIS->muzeum
Ne: muzeum->OIS

Tabulka 37 Přístupnost galerií a ateliérů
Název
Egon Schiele Art Centrum
Egon Schiele Atelier

Vzájemná
propojenost s OIS
města
www.schieleartcentrum.cz
Ano
Ano: OIS->ateliér
www.ckrumlov.cz/egonschieleatelier
Ne: ateliér->OIS
Web

Mezinárodní galerie keramické
tvorby
(Agentura
českého www.virtual-gallery.cz
keramického designu)
Fotogalerie
v Městském
www.fotoklubck.cz
divadle
Atelier Eva

www.ckrumlov.cz/ateliereva

Atelier Konvalinková

www.atelierkonvalinkova.
krumlov.cz

Dům fotografie

www.dumfotografiekrumlov.cz

Galerie – hotel Zlatý anděl

www.miropozarart.estranky.cz

Galerie ARS21

www.ars21.cz

Galerie Metal Design

www.metal-design.cz

Ano: OIS->galerie
Ne: galerie->OIS
Ano: OIS->galerie
Ne: galerie->OIS
Ano: OIS->ateliér
Ne: ateliér->OIS
Ano: OIS->ateliér
Ne: ateliér->OIS
Ano: OIS->dům foto
Ne: dům foto->OIS
Ano: OIS->galerie
Ne: galerie->OIS
Ano: OIS->galerie
Ne: galerie->OIS
Ano: OIS->galerie
Ne: galerie->OIS

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Počet kulturně-společenských zařízení v Českém Krumlově od roku 1990 kontinuálně stoupá.
V roce 1990 mohli návštěvníci v Českém Krumlově nalézt pouze dvě expozice, a to Státní
hrad a zámek Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. V roce 1995 se
jejich počet rozšířil již na celkem pět, přibyl Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. s výstavou
Picasso, Feininger, Trčka; Rainer, Schmidt-Rottluff, Zoubek, konal se 3. výstavní ročník
International Art Gallery a přibyla expozice Grafitový důl. Jak šel čas, přibývaly další
expozice a projekty, z některých se staly tradiční atraktivity města.
V roce 2013 se již počet expozic/projektů v Českém Krumlově rozrostl na celkových
sedmnáct:
 Státní hrad a zámek Český Krumlov;
 Regionální muzeum v Českém Krumlově;
 INTIMISSIMO – Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.;
 4 fotografové – 2 země – 1 region (Synagoga) – v rámci Zemské výstavy 2013;
 20. výstavní ročník International Art Gallery;
 Galerie české kultury (Máselnice);
 Grafitový důl;
 Wax Museum;
 Museum tortury;
 Dům Fotografie;
 Pohádkový dům;
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Galerie Doxa;
Muzeum Marionet;
Muzeum stavebních dějin a řemesel;
Museum Fotoateliér Seidel;
Prohlídky Pivovaru Eggenberg;
Muzeum Vltavínů.

Tabulka 38 znázorňuje pro srovnání vývoj návštěvnosti vybraných expozic/projektů ve
vybraných letech období 1990 – 2013. U některých bohužel nejsou známé údaje o
návštěvnosti za kompletní sledované období, např. Grafitový důl, Wax museum, Museum
tortury a další. Je zajímavé, že např. v případě grafitového dolu jsou dostupné informace o
návštěvnosti v počátečních letech fungování, ale v posledním desetiletí vůbec nejsou
k dispozici. Sledování počtu a vývoje počtu návštěvníků je jednou ze základních podmínek
úspěšného řízení cestovního ruchu v destinaci.
Tabulka 38 Vývoj návštěvnosti vybraných expozic/projektů v Českém Krumlově ve
vybraných letech období 1990 – 2013
Expozice/projekt
2013
2010
2005
2000
1995
1990
Státní hrad a zámek Český
Krumlov
311 877 292 684 336 216 299 430 154 537
Regionální muzeum v Českém
Krumlově
38 045
6 788
13 528 13 016 12 603 24 703
Egon Schiele Art Centrum,
o.p.s.
41 007 50 906 69 758 89 318
Museum Fotoateliér Seidel
8 753
6 060
Dům fotografie
6 787
Grafitový důl
16 050 14 408
-

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů MÚ Český Krumlov, 2015.
Kulturní a sportovní eventy
Tradiční kulturní a sportovní eventy jsou významným potenciálem pro konkurenceschopnost
nabídky destinace Český Krumlov. Souhrn nejvýznamnějších tradičních kulturních akcí je
uveden v Tabulce 39. Všechny akce jsou prezentovány na webu OIS a na akce se vstupným je
možné přes web rezervovat vstupenky. Pořádané kulturní akce jsou určeny nejen pro
návštěvníky Českého Krumlova, ale nabízejí i vítané zpestření a kulturní zážitky pro místní
obyvatele. Mnohdy jsou to primárně právě konané akce, které motivují k návštěvě města
Český Krumlov.
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Tabulka 39 Slavnosti, festivaly a další zajímavé akce
Co
Muzejní noc

Kdy
23. 5. 2015

Tour
aliance 28. 5. 2015
vinařů V8
Open Air Foto
Festival ČK
Slavnosti pětilisté
růže
Festival
barokních umění
2015
Festival komorní
hudby 2015

5. – 7. 6. 2015
19. – 21. 6. 2015
18. – 20. 9. 2015
26. 6. – 3. 7. 2015

Mezinárodní
17. 7. – 8. 8. 2015
hudební festival
Český Krumlov
2015
Den bez bariér 12. 9. 2015
Český Krumlov
Dny evropského 4. – 6. 9. 2015
dědictví (EHD)
Svatováclavské
25. – 28. 9. 2015
slavnosti
Krumlovské
2. – 30. 11. 2015
podzimní recitály
Festival
vína 6. – 21. 11. 2015
Český Krumlov

Za kolik Kč
Tradice
průměrně
od roku
Regionální muzeum zdarma
2005
Český Krumlov
hostinec DEPO
290
v 2015
předprodeji /
350 na místě
na různých místech 1 717/osoba
2014
Českého Krumlova
na různých místech 117/osoba
1986
Českého Krumlova
Zámecké
barokní 672/osoba
2007
divadlo
Kde

Státní hrad a zámek, 539/osoba
Nám.
Svornosti,
Synagoga,
Hotel
Růže
různá
významná 712/osoba
místa v Českém
Krumlově

1986

z
celého
města
pomyslně
zmizí
všechny schody
Regionální muzeum,
Kláštery
Český
Krumlov
na různých místech
Českého Krumlova
Vlašský Dvůr

zdarma

2004

zdarma

1998

zdarma

2002

200/osoba

2013

na různých místech Českého Krumlova

1991

2012

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Porovnáme-li vývoj pořádaných kulturních akcí v Českém Krumlově v období let 1990 –
2013, zjistíme, že počet pořádaných akcí i projektů a expozic prudce narostl. V roce 1990
byly v Českém Krumlově pořádány pouze tři akce, a to Slavnosti pětilisté růže, Rallye Český
Krumlov a 4. Festival komorní hudby Český Krumlov. Při pohledu o pět let později je již
patrný nárůst, a to na sedm akcí: Slavnosti pětilisté růže, Otáčivé hlediště, Rallye Český
Krumlov, 4. ročník Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 4. Festival staré hudby, 9.
Festival komorní hudby Český Krumlov, Klavírní festival Český Krumlov. Počet pořádaných
eventů stále narůstal, o deset let později v roce 2005 bylo v Českém Krumlově pořádáno
celkem 14 akcí a v roce 2013 se počet pořádaných akcí vyšplhal na úctyhodných 19 akcí
rozložených do celého kalendářního roku:
 Kouzelný Krumlov 2013;
 Slavnosti pětilisté růže 2013;
 Svatováclavské slavnosti 2013;
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Advent a Vánoce 2013;
Otáčivé hlediště;
Dny evropského dědictví 2013;
Den s handicapem;
Rallye Český Krumlov 2013;
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov;
Edukofilm – mezinárodní filmový festival;
JAZZKY KRUMLOV – festival jazzové a alternativní hudby;
Festival barokních umění;
Songfest.cz 2013 – vítání roku Hada;
Krumlovské komorní recitály;
Vltavské Cantare;
Den osvobození města Český Krumlov americkou armádou;
Festival komorní hudby Český Krumlov;
Festival vína;
Open-air FOTO festival 1. ročník.

Kultura a kulturní vyžití k Českému Krumlovu neodmyslitelně patří. Některé z pořádaných
akcí organizují partneři Českokrumlovského rozvojového fondu. Setkání s kulturou nabízejí
také četné výstavy pořádané na různých místech Českého Krumlova – hradem a zámkem
počínaje, přes Regionální muzeum v Českém Krumlově a další muzea až po galerie a ateliéry
konče.
Nabídka sportovních aktivit
Ani sportovní nadšenci v Českém Krumlově nepřijdou zkrátka. V květnu letošního roku
proběhl již 43. ročník tradiční rallye, září patří letos již 13. ročníku Krumlovského vodáckého
maratonu a v roce 2014 byla založena tradice sportovní události známé jako Bohemian Gran
Fondo (jedná se o tři vytrvalostní cyklistické jízdy na náročné trati z Českého Krumlova).
Město Český Krumlov nabízí četné možnosti sportovního vyžití téměř všeho druhu.
Pěší turistika
Díky své poloze na jihu České republiky v mírně teplé oblasti na úpatí vrchoviny Blanský les
skýtá město Český Krumlov a jeho přilehlé okolí velké množství příležitostí pro procházky a
túry různých stupňů obtížnosti. Stále větší oblíbenosti se těší chůze se speciálními hůlkami
Nordic Walking. Její kolébkou je Finsko, proto se jí také přezdívá „severská chůze“. Pestrý
výběr pěších výletů do blízkého i širšího okolí nabízí Klub českých turistů START Český
Krumlov.
Cykloturistika
Město Český Krumlov patří mezi oblíbenou destinaci vyznavačů cyklistiky. Hraje významnou
roli jako ideální výchozí bod při poznávání krás Jihočeského kraje ze sedla kola, ale i jako
oblíbená zastávka při projížďkách po jihu Čech. Více o cyklostezkách v kapitole Doprava a
dopravní infrastruktura.
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Vodní turistika
Voda hraje významnou roli v cestovním ruchu Českého Krumlova. Pro svou polohu na
březích řeky Vltavy je město vyhledávaným cílem, eventuálně zastávkou vodáků. Pohled na
historické město z raftu či kánoe nabízí pro návštěvníky jedinečný zážitek. Zájemcům o vodní
turistiku jsou k dispozici následující půjčovny potřebného vybavení:
 Necky – Půjčovna lodí a raftů Český Krumlov;
 Potápka – půjčovna kánoí a raftů;
 Půjčovna kánoí a raftů – INGETOUR;
 Rafting Krumlov;
 SK Vltava;
 Surfsport půjčovna lodí;
 Vltava sport service;
 Maleček rafting & canoe;
 ČESKÝ KRUM LOVE s.r.o.
Tenis + squash
V rámci místního tenisového areálu je možné si zahrát tenis na čtyřech venkovních
antukových kurtech nebo v pevné tenisové hale se třemi kurty.
Golf
Pro milovníky golfu je směrem z Českého Krumlova do Kaplice připraveno osmnáctijamkové
golfové hřiště Golf Club Český Krumlov.
Svět z koňského hřbetu
Ani fandové hipoturistiky nepřijdou v Českém Krumlově zkrátka. S nabídkou vyjížděk do
malebné přírody jižních Čech je k dispozici několik jezdeckých klubů v blízkém okolí města,
přímo v Českém Krumlově např. Jezdecký klub Slupenec, ve Vyšším Brodu Jezdecký klub
NOWA.
Koloběžky
Jednou z možností příjezdu do města je jízda na koloběžce. Tento ojedinělý zážitek mohou
návštěvníci zažít v období květen – říjen (v závislosti na počasí), a to sjezdem z vršku Kleť
směrem dolů do města.
Segway
V období od dubna do prosince je návštěvníkům města k dispozici nabídka prohlídek města
na segway.
Wellness
V případě nepříznivého počasí či v případě rekondičních pobytů, je nabídka pro návštěvníky
města rozšířena o služby wellness centra hotelu Růže, mj. je zde také možné využít i léčivých
účinků solné jeskyně.
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Zajímavostí je, že u ani jednoho z výše jmenovaných zařízení nebyla zjištěna vzájemná
propojenost s OIS města Český Krumlov, přestože na OIS města jsou všechny uvedeny.
Účelově vybudované atraktivity
Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu je v Českém Krumlově vskutku nesmírný. Nejenže
město samo oplývá neskutečným historickým a kulturním dědictvím, pestrou nabídkou
kulturních akcí, rozsáhlou sítí muzeí a galerií, ale zároveň zde nalezneme i atraktivity
antropogenního charakteru v blízkém okolí, které byly účelově vybudovány s cílem zvýšení
návštěvnosti města a zároveň rozšíření nabídky vyžití pro místní obyvatelstvo, jedná se např.
o:
 Koloběžky – Kleť – Český Krumlov;
 Adventure park – Lanové centrum – Černá v Pošumaví;
 Lanová dráha Krasetín – Kleť;
 Stezka korunami stromů Lipno – Lipno nad Vltavou.
Zhodnocení primární nabídky z pohledu klíčových produktů destinace cestovního ruchu
Proces tvorby produktu je řízení nabídky v destinaci orientované na požadavky návštěvníka.
Hlavním současným trendem v řízení nabídky je koncentrace konkurenčních výhod destinace
do klíčových produktů a jejich diferenciace dle klíčových segmentů návštěvníků
(prvonávštěvník, opakovaný návštěvník; domácí – dle hlavních trhů, zahraniční – dle hlavních
trhů; dle psychografické segmentace). Z jednotlivých prvků nabídky (dílčích produktů) je
třeba sestavit soubor klíčových produktů destinace.
Současným klíčovým produktem destinace je Český Krumlov Card, která zahrnuje vstupy do
čtyř muzeí (Hradní muzeum, Regionální muzeum, Museum Fotoateliér Seidl, Egon Schiele
Art Centrum), má platnost dvanáct měsíců a je přenosná na další osobu v dané kategorii.
Tento produkt je pak nabízen jako hlavní součást dárkových paketů – Krumlov inspirující,
Krumlov vznešený a Krumlov královský.
Ostatní atraktivity a služby jsou prezentovány jako nabídka destinace Český Krumlov na
oficiálním informačním systému (OIS). Produkty a služby jednotlivých subjektů jsou řazeny
do katalogu turistických atraktivit. Nabídka je přehledně členěna do obvyklých základních
kategorií. Informace o kompletní nabídce jsou dostupné v českém, německém a anglickém
jazyku. U některých nabídek jsou uvedeny i v dalších světových jazycích (japonština, ruština).
Jednotlivé položky nabídky odkazují na subjekt, který nabídku realizuje a jeho webové
stránky. Klienti si mohou v některých případech nabízené služby rezervovat. Při namátkovém
průzkumu webů nabízejících subjektů bylo zjištěno, že na některých stránkách chybí odkaz na
OIS města Český Krumlov. Informace o nabídce je vhodné doplnit o speciální požadavky
návštěvníků, např. informace pro handicapované (na webu je ke stažení mapa města), rodiče
s malými dětmi apod.
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 Český Krumlov disponuje unikátní primární nabídkou destinace cestovního ruchu
(atraktivity přírodního, kulturně-historického a kulturně-společenského charakteru)
v celorepublikovém měřítku.
 Současným klíčovým produktem destinace je Český Krumlov Card zahrnující vstupy do
čtyř muzeí.
 Atraktivity a s nimi spojené služby jsou prezentovány jako nabídka destinace Český
Krumlov na oficiálním informačním systému (OIS), kde jsou řazeny do katalogu
turistických atraktivit.
 Návštěvnost atraktivit ovlivňuje především ekonomická a bezpečnostní situace a
stabilizované přírodní prostředí.

2.3.2. Sekundární nabídka
V této kapitole jsou analyzována data z různých zdrojů, což s sebou nese jisté bariéry zejména
v možnostech jejich komparace.
a. Data ČSÚ – počet všech ekonomických subjektů, které mají ve městě Český Krumlov
své sídlo. Všechny kategorie CZ NACE. Období let 2008 – 2014.
b. Data ČSÚ z tzv. Registru ekonomických subjektů – počet aktivních ekonomických
subjektů, které mají ve městě Český Krumlov své sídlo. Všechny kategorie CZ NACE.
Stav k 31. březnu 2015.
c. Data ČSÚ, MMR ČR tzv. CENSUS – aktivní ekonomické subjekty podnikající
v ubytovacích službách a ve stravovacích službách na území města Český Krumlov,
tzn. ty, které mají ve městě svou provozovnu bez ohledu na sídlo. CZ NACE 55 a 56.
Provozovatelé ubytovacích služeb rok 2011, provozovatelé stravovacích služeb a
pohostinství rok 2014.
Suprastruktura a služby cestovního ruchu
V Českém Krumlově bylo zaregistrováno ke konci roku 2014 celkem 3 896 ekonomických
subjektů. Jedná se o takové ekonomické subjekty, které mají na území města Český Krumlov
zapsáno své sídlo bez ohledu na to, zda jsou aktivní nebo zda mají pozastavenou činnost a
také bez ohledu na to, zda mají ve městě provozovnu. Právě sídlo ekonomického subjektu má
často vliv na rozpočtové určení daní, respektive kde daný subjekt daně odvádí. Město Český
Krumlov by se mělo snažit vytvořit takové podnikatelské prostředí, aby ekonomické subjekty
podnikající na území města neměly důvod si zapisovat své sídlo jinde. Ve srovnání s rokem
2008 (disponibilní časová řada 2008 – 2014) se jednalo pouze o 1,8% nárůst v celkovém
počtu ekonomických subjektů. Lze konstatovat, že k růstu podnikatelské aktivity téměř
nedochází. Příčin může být celá řada od nasycenosti trhu až po možné ne příliš podporované
podnikatelské prostředí.
Pokud bychom si vytipovali ekonomické subjekty dle kategorií CZ NACE ve vztahu
k cestovnímu ruchu, pak můžeme v letech 2008 – 2014 sledovat jejich skladbu. Nejpočetnější
skupinu ekonomických subjektů v sektoru cestovního ruchu tvoří poskytovatelé stravovacích
a ubytovacích služeb. Dále pak podniky věnující se sportovní, zábavní a rekreační činnosti
následované pozemní dopravou. Vývoj počtu jednotlivých kategorií stejně jako celkového
počtu je znázorněn v Grafu 16. Ekonomické subjekty patřící do výše uvedených kategorií CZ
NACE souvisejících s cestovním ruchem tvoří z pohledu struktury trhu Českého Krumlova
20% podíl (780 subjektů) ze všech ekonomických subjektů.
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Graf 16 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově dle
klasifikace CZ NACE v období 2008 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Sloučíme-li oblast dopravy, kam lze zahrnout pozemní a potrubní dopravu, vodní dopravu a
leteckou dopravu, pak v Českém Krumlově není zaregistrován žádný subjekt, zabývající se
leteckou dopravou. Nejvyšší podíl na celkových dopravních službách má pozemní doprava,
kde je registrováno celkem sedmdesát ekonomických subjektů. V oboru vodní dopravy je
zaregistrován stabilně jeden subjekt. Železniční doprava nebyla zahrnuta z důvodu, že sídlem
společnosti České dráhy je hlavní město Praha a žádná další společnost na území Českého
Krumlova v této oblasti neoperuje (Graf 17).
Graf 17 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově v oboru
dopravních služeb v období 2008 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V oboru nejexponovanější v rámci cestovního ruchu, tedy v oboru stravovacích a ubytovacích
služeb, působí celkem 531 ekonomických subjektů, které mají sídlo ve městě Český Krumlov.
Ve stravování a v pohostinství podniká o 87 podnikatelských subjektů více než v ubytovacích
službách a trend počtu stravovacích zařízení je mírně rostoucí. Počet subjektů v roce 2014 ve
stravovacích službách dosahuje 8% nárůstu v porovnání s rokem 2008. V oblasti ubytovacích
služeb se projevuje stagnace trhu, tzn., dlouhodobě počet podniků nepřibývá ani neubývá
(Graf 18). Trh s těmito službami je stabilizovaný. Nevykazuje to však nic o tom, zda na trhu
existuje výklenek s nějakou konkrétní službou v oboru ubytovacích a stravovacích služeb a
taktéž to nevypovídá nic o kvalitě služeb.
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Graf 18 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově v oboru
stravovacích a ubytovacích služeb v období 2008 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Jasně klesající trend vykazuje počet cestovních kanceláří a agentur, které mají sídlo ve městě
Český Krumlov. Souvisí to však s obecným trendem nižšího využití těchto služeb ve vztahu
k vyššímu využití internetu nebo levnějších německých cestovních kanceláří a agentur. Ve
městě působí celkem 47 takových podniků (Graf 19).
Graf 19 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově v oboru
cestovních kanceláří, agentur a jiných rezervačních činností v období 2008 – 2014
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V ostatních činnostech, které souvisí s podnikatelskými aktivitami a činnostmi v cestovním
ruchu, zejména pak se jedná o obor kultury, dochází celkově k poklesu v těchto aktivitách
(Graf 20). Stabilní je počet knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení, což však
nelze považovat zcela za klasickou podnikatelskou aktivitu. Ubývá ale ekonomických
subjektů, které se zabývají sportovní, zábavní a rekreační činností. V celkovém poměru klesl
počet takto zaměřených subjektů o necelých 10 % od roku 2008. Právě tyto služby dokážou
v cestovním ruchu zajistit rozšíření nabídky, kdy efektem může být prodloužení délky pobytu
v destinaci nebo vyšší návratnost turistů do destinace. Zde je třeba myslet i na rezidenty žijící
v destinaci, kteří využívají služeb a produktů této skupiny podnikatelských subjektů. Tyto dvě
skupiny, rezidenty a nerezidenty, nelze v této oblasti poskytování sportovní, zábavní ale i
kulturní činnosti zcela oddělit. Na jedné straně je nutné zvyšovat atraktivitu destinace pro
návštěvníky, nabízet rezidentům rozšířenou nabídku služeb oproti destinacím, kde cestovní
ruch není intenzivní ekonomickou činností, ale také hledět na ekonomickou stránku
podnikatelské aktivity.
Graf 20 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově v oboru
ostatních služeb souvisejících s cestovním ruchem v období 2008 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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S rozvojem cestovního ruchu nejvíce souvisí z pohledu ekonomických činností rozvoj
podnikatelských aktivit v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Počet velkoobchodních
jednotek zapsaných v Českém Krumlově mírně roste, ale majoritní oblast, tj. oblast
maloobchodu, výrazně během posledních sedmi let klesá. Pokles činí 49,2 %. V roce 2014
bylo zaregistrováno 247 subjektů zabývající se velkoobchodem a 259 maloobchodem (Graf
21).
Graf 21 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově v oboru
maloobchodu a velkoobchodu v období 2008 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V dalších ekonomických oblastech zaznamenává pokles počtu subjektů rostlinná a živočišná
výroba, těžba a zpracování dřeva, výroba elektrických zařízení, výstavba budov a
specializovaná stavební činnost, poradenství v oblasti řízení a další. Naopak rostoucí trend
během posledních sedmi let zaznamenala výroba potravinářských výrobků, výroba oděvů,
výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl, finanční služby, služby v oblasti
nemovitostí, činnosti v reklamě, zdravotní péče a vzdělávání.
Z pohledu právních forem je nejvíce ekonomických subjektů zapsáno jako fyzická osoba
podnikající dle živnostenského zákona. Do Grafu 22 byly vybrány jen některé, více časté,
právní formy podnikání. V počtu fyzických osob došlo v posledních letech k poklesu jejich
počtu, a to o 4 %. K výraznému poklesu pak došlo v počtu osob ze zahraničí, které mají
v Českém Krumlově zaregistrovanou podnikatelskou činnost, tento pokles činil 48 %. Na vině
opět mohou být administrativní bariéry nebo neatraktivita trhu. Na základě zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, je podnikání zahraniční
osoby na území České republiky upraveno následovně: „Zahraniční osoba může podnikání
v České republice zahájit teprve dnem zápisu její osoby (případně jejího odštěpného závodu)
do obchodního rejstříku, a to v rozsahu zapsaném právě v obchodním rejstříku. Jedinou
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výjimkou, kdy se zahraniční osoby k tomu, aby mohly na území České republiky podnikat,
nemusí zapisovat do obchodního rejstříku, je podnikání:
 (i) fyzických osob, které jsou státními občany členského státu Evropské unie, jiného
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace;
 (ii) rodinných příslušníků osob dle bodu (i), za podmínky, že mají oprávnění pobývat
v České republice;
 (iii) státních občanů třetího státu, kterým bylo v členském státě Evropské unie
přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta;
 (iv) rodinných příslušníků osob dle bodu (iii), kterým bylo v České republice vydáno
povolení k dlouhodobému pobytu a dalších fyzických osob, kterým vzniklo právo
podnikat podle živnostenského zákona nebo jiného zákona.“
Tento právní výklad dává prostor ke spekulacím, že zahraniční osoby podnikající na území
města Český Krumlov, nepocházely ze zemí, které uvádí bod (i) a tudíž byly nuceny zapsat
své podnikatelské aktivity do obchodního rejstříku, nebo podnikání ukončit. Výrazný úbytek
nasvědčuje, že došlo právě k té druhé možnosti.
Celkem o 12 % se zvýšil počet společností s ručením omezeným, což souvisí se změnou výše
vkladu při založení této právní formy podnikání od roku 2014. Subjekty právní formy
„sdružení“ nejsou od roku 2014 evidovány a musely se podle nového občanského zákoníku
přetransformovat na jiné právní formy. Jejich počet ve sledovaném období však rostl, tudíž
lze předpokládat, že většina z nich se transformovala a v určité formě pokračuje dále ve své
činnosti.
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Graf 22 Vývoj počtu ekonomických subjektů, které mají sídlo v Českém Krumlově dle
vybraných právních forem v období 2008 – 2014
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Ubytovací zařízení – analýza vývoje kapacitních ukazatelů cestovního ruchu v Českém
Krumlově v letech 2000 – 2014 podle oficiální statistiky ČSÚ
Veřejně dostupné zdroje uvádějí základní kapacitní ukazatele cestovního ruchu, a to počet
hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v členění dle základních kategorií, počet pokojů a
počet lůžek v daných kategoriích. V kategorii „ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde
neuvedená“ se uvádí počet takových HUZ jako jsou léčebné lázně, rekreační zařízení podniků
(odborových svazů), školicí střediska podniků (odborových svazů) a jiná ubytovací zařízení,
která vyčleňují lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské
koleje, podnikové ubytovny apod.).
Český statistický úřad změnil v roce 2012 metodiku, protože provedl tzv. census – dopočet
skutečného stavu sledovaných ukazatelů. V analýze se pracuje s oběma údaji v roce 2012, kdy
označení 2012* obsahuje data podle nového zjištění. Pokud porovnáme obě sledování podle
původního a nového přístupu, pak celkový nárůst na základě výše zmíněné změny v počtu
HUZ tvoří 22 %, v počtu pokojů 13,5 %, v počtu lůžek 18,8 % a v počtu míst pro stany a
karavany dokonce 86,8 %.
Vývoj počtu HUZ v České Krumlově dokládá Graf 23, ze kterého je patrný celkový nárůst
počtu HUZ ve městě na počet 97 v roce 2014. Od roku 2000 vzrostl jejich počet o 2,2
násobek, v posledním roce 2014 klesl jejich počet oproti předchozímu roku 2013 o 3 %.
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2012 podle skutečného dopočtu, což ale není možné
považovat za reálný růst. Jednalo se o změnu metodiky ze strany ČSÚ. Celkový počet lůžek
se taktéž v čase zvyšuje a od roku 2000 vzrostl jejich počet 2,6krát. V roce 2014 je tak
v Českém Krumlově 2 777 lůžek. V roce 2000 připadlo na jedno HUZ 24 lůžek, v roce 2014
pak 28,6 lůžek. Počet pokojů vzrostl za sledované období 2,5krát a počet míst pro stany a
karavany více než 4krát. Nejvyšší průměrné meziroční tempo růstu vykazuje ukazatel místa
pro stany a karavany, a to 31 %. Celkový počet HUZ rostl ve sledovaném období průměrně
meziročně o 15 %. Lze tedy konstatovat, že podnikatelské aktivitě zaměřující se na
poskytování ubytovacích služeb, se v Českém Krumlově daří, i když nárůst během posledních
let není tak progresivní jako v první dekádě sledovaného období.
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Graf 23 Vývoj počtu HUZ v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014
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Pozn.: Ukazatel Počet zařízení náleží k vedlejší, tzn. pravé.

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Pokud bychom se dále zaměřili na analýzu počtu HUZ, pokojů a lůžek podle jednotlivých
kategorií, pak je nutné z této analýzy v případě počtu pokojů a lůžek, vyřadit třídu 5* hotelů,
hotelů v třídě 2* a 1*, dále hotely garni, chatové osady, kempy a turistické ubytovny.
Vyřazení je nutné z důvodu buď velmi krátkých časových řad, nebo zcela chybějících dat
z důvodu jejich individuality. V kategorii celkový počet se toto vyřazení týká pouze tříd 1* a
2* hotelů a chatových osad. Český Krumlov disponuje stabilně jedním zařízením v třídě 5*,
což se nemění od roku 2002. Hotely v třídě 4* vzrostly z původního počtu 2 v roce 2000 na 7
v roce 2014. Hotely v třídě 3* vzrostly o čtyři zařízení na počet devět v roce 2014. Počet
penzionů vzrostl o 90 % a ke konci roku 2014 se jich v Českém Krumlově nacházelo 59 (Graf
24).

77

Graf 24 Vývoj počtu HUZ v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014 podle jednotlivých
kategorií a tříd
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Pozn.: Ukazatel Penzion náleží k vedlejší, tzn. pravé.

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Ve vývoji počtu pokojů dle sledovaných kategorií lze konstatovat, že celkově došlo ke 2,5
násobnému růstu, nejvíce pak v kategorii ostatní HUZ (Graf 25). Počet pokojů ve 4* hotelích
vzrostl o 43,4 % v roce 2014 oproti roku 2002, kdy k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo
mezi lety 2007 a 2006. Počet pokojů v kategorii 3* vzrostl 2,2krát a nejvyšší meziroční nárůst
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nastal mezi lety 2008 a 2007. Počet pokojů byl v roce 2000 10,4 a v roce 2014 11,9 na jedno
HUZ.
Graf 25 Vývoj počtu pokojů v HUZ v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014 podle
jednotlivých kategorií
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Pozn.: Ukazatel Hromadná ubytovací zařízení celkem náleží k vedlejší, tzn. pravé.

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Při stejném pohledu na počet lůžek opět nejvíce rostl jejich počet v kategorii ostatní HUZ, a to
2,6krát za celé sledované období s nejvyšším nárůstem v roce 2001 oproti roku 2000. Ve 3*
zařízeních vzrostl počet lůžek 2,2krát, v penzionech 1,8krát oproti roku 2000 a v kategorii 4*
1,4krát oproti roku 2002 (Graf 26).
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Graf 26 Vývoj počtu lůžek v HUZ v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014 podle
jednotlivých kategorií a tříd
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Analýza struktury ubytovacích zařízení na základě aktuálních dat z Registru ekonomických
subjektů
K 31. březnu 2015 má své sídlo zapsáno na území města Český Krumlov 178 aktivních
ekonomických subjektů poskytujících ubytovací služby, a to jak formou hromadného, tak i
individuálního ubytovacího zařízení. Nejvíce podnikatelských subjektů má zapsáno své sídlo
v oblasti města nazývané Horní Brána, a to 31,5 %. Za Horní Bránou následuje Plešivec a
Vnitřní Město (Graf 27).
Graf 27 Relativní podíl výskytu sídel aktivních provozovatelů ubytovacích zařízení, které
mají sídlo v Českém Krumlově k 31. březnu 2015
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0,56%

0,56%
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Vnitřní Město
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10,67%

Horní Brána
Domoradice
Nádražní Předměstí

19,10%

Nové Spolí

31,46%

Vyšný
Slupenec

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Z pohledu právních forem jednoznačně převažují fyzické osoby, které podnikají v oboru
ubytovacích služeb. Vyskytuje se zde i jedna veřejná obchodní společnost, dvě zahraniční
osoby a necelých 10 % doplňují společnosti s ručením omezeným (Graf 28).
Graf 28 Relativní podíl právních forem aktivních provozovatelů ubytovacích zařízení, které
mají sídlo v Českém Krumlově k 31. březnu 2015
1,12%
0,56%

9,55%
FO
Veřejná obchodní společnost
s.r.o.

zahraniční osoba
88,76%

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Ekonomický sektor cestovního ruchu je typickým sektorem, kde se vyskytují zejména malé a
střední podniky. To se jasně prokazuje i na případu města Český Krumlov. Téměř polovina
ekonomických subjektů nevykazuje žádné zaměstnance, což je z ekonomického pohledu
nereálné a 36,5 % subjektů počet svých zaměstnanců neuvádí. 13,5 % podniků zaměstnává 1
– 5 zaměstnanců, jedná se tedy o malý podnik. Do kategorie 50 a více zaměstnanců
nevstupuje žádný subjekt. Největší subjekt, co do počtu zaměstnanců, zaměstnává 25 – 49
zaměstnanců (Graf 29).
Graf 29 Relativní podíl aktivních provozovatelů ubytovacích zařízení, které mají sídlo v
Českém Krumlově podle kategorie počtu zaměstnanců k 31. březnu 2015
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0,56% 0,00%
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36,52%

1 - 5 zaměstnanců
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10 - 19 zaměstnanců

20 - 24 zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

48,31%

50 a více zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2015.
Analýza hromadných a individuálních ubytovacích zařízení podle šetření CENSUS –
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Českého statistického úřadu v roce 2011
V roce 2011 byl realizován sběr dat v oboru ubytovacích služeb na celém území České
republiky v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s cílem zkvalitnění statistik
v cestovním ruchu. Projekt byl realizován na území všech obcí České republiky a měl několik
fází. Zjišťování dat probíhalo ve dvou kolech, a to nejdříve dotazováním face-to-face a poté
rozesláním dotazníků. Níže jsou analyzována data vycházející z tohoto jedinečného
podrobného šetření, které bylo provedeno v roce 2011. Šetřila se jak strana nabídky, tak strana
poptávky.
V roce 2011 bylo na území Českého Krumlova celkem 209 provozoven, které poskytovaly
ubytovací služby s celkovým počtem 1 306 pokojů a 3 187 lůžek. Celkem 51,2 %
poskytovatelů ubytovacích služeb naplnilo kritéria pro označení hromadné ubytovací zařízení
(minimálně pět pokojů nebo deset lůžek). Individuální ubytovací zařízení (IUZ) se podílela na
celkovém počtu provozovatelů 42,11 % a 4,78 % bez přiděleného IČ (Graf 30). Z pozorování
vyplynuly i subjekty, které byly šetřeny duplicitně, anebo se nejednalo o subjekty, které
nabízí ubytování pro účely cestovního ruchu.
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Graf 30 Struktura ubytovacích zařízení provozovaných v Českém Krumlově v roce 2011
0,96%
0,96%

4,78%

HUZ
IUZ
neslouží CR

51,20%

42,11%

duplicita
IUZ bez IČ

Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Ve všech těchto zařízeních pracovalo 494 pracovníků. Jednalo se tedy jak o sebezaměstnané
osoby (majitelé), zaměstnané rodinné příslušníky, tak i o typické zaměstnance
v zaměstnaneckém poměru. Celkem 380 osob bylo pouze zaměstnancem. Z pohledu klasické
kategorizace HUZ převažují ve struktuře ubytovacích služeb penziony, a to z 55 %,
následované pronájmy pokojů v rodinných domech, tedy kategorií individuálního
ubytovacího zařízení (Graf 31).
Graf 31 Struktura ubytovacích zařízení provozovaných v Českém Krumlově podle
kategorizace v roce 2011
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
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Další informací vyplývající z dotazníkového šetření bylo, zda dané ubytovací zařízení
poskytuje i stravovací služby nebo služby spadající do kategorie pohostinství. Třetina všech
ubytovacích zařízení disponuje prostorem restaurace a necelých 50 % pak nabízí nějaké
občerstvení ve formě jídelny, bistra, bufetu, fast foodu apod. V této kategorii se však
nenacházejí žádná místa k sezení, jedná se tedy zřejmě o prodej rychlého občerstvení formou
pochutin, baget, apod. (Graf 32).
Graf 32 Podíl ubytovacích zařízení provozovaných v Českém Krumlově v roce 2011 se
zavedenou službou stravování
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restaurace
kavárny
33,33%
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47,31%

pivnice
jídelna (bufet, bistro)

5,38%
0,00%

3,23%

jiný typ
4,30%

0,00%

Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
V restauracích, které jsou součástí ubytovacích zařízení, je celkem 1 868 míst k sezení,
v kavárnách 1 221, ve vinárnách 103 a v barech 108 míst (Graf 33).
Graf 33 Počet míst k sezení v uvedené formě stravování v Českém Krumlově v roce 2011
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
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jiný typ

Necelých 43 % ubytovacích zařízení v Českém Krumlově neposkytovalo v roce 2011 žádnou
další službu kromě ubytování. Zhruba 35 % pak poskytovalo vlastní prostor pro parkování.
Pouze 7,7 % nabízelo praní a žehlení prádla a další služby mají pouze minoritní podíl. Toto
rozložení služeb vychází zejména z kategorizace ubytovacích zařízení (nejvíce jsou
zastoupeny penziony a ubytování v rodinných domech, které dodatečné služby většinou
nenabízejí, kdežto 5* hotel, který doplňkové služby poskytuje, je ve městě pouze jeden) a
z vysokého počtu individuálních ubytovacích zařízení (Graf 34).
Graf 34 Procentuální podíly nabízených služeb v rámci HUZ a IUZ provozovaných v Českém
Krumlově v roce 2011
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Z 80 % byla ubytovací zařízení v Českém Krumlově v roce 2011 otevřena celoročně, pouze
v letní a zimní sezóně 7,74 % z nich a pouze v letní sezóně 13,1 %. Z toho vyplývá, že 20 %
ubytovacích zařízení na období mimosezóny (jaro, podzim) zavírá a tudíž i propouští své
zaměstnance (Graf 35).
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Graf 35 Podíly sezónního provozu ubytovacích zařízení provozovaných v Českém Krumlově
v roce 2011
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Pokud bychom se zaměřili na stranu poptávky měřenou počtem příjezdů hostů do
sledovaných ubytovacích zařízení a počtem realizovaných přenocování dle národnostní
struktury, pak je třeba konstatovat, že z celkového počtu 209 ubytovacích zařízení poskytlo
data 149 provozoven. Z analýzy vyplývá, že ve 149 zařízeních v Českém Krumlově bylo
v roce 2011 realizováno celkem 165 884 příjezdů a tito hosté zde realizovali celkem 240 080
přenocování, tzn., průměrně 1,45 noci. Nejčastěji turisté přijíždí do Českého Krumlova
ve třetím čtvrtletí daného roku, tzn. v období prázdnin, kdy se realizuje 39 % příjezdů.
Následuje období jara, tedy druhé čtvrtletí. Nejslabší částí roku je první čtvrtletí, což je
typické i pro ostatní destinace v České republice (Graf 36).
Graf 36 Sezónnost příjezdů hostů do ubytovacích zařízení provozovaných v Českém
Krumlově v roce 2011
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
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Dle analýzy národnostního složení vykazovali nejvyšší návštěvnost v roce 2011 čeští, tedy
domácí turisté. V relativním vyjádření se domácí turisté podíleli na celkovém počtu příjezdů
26 %. Následovali turisté z Číny s 8,9 % a Japonska s 8,15 %. Graf 37 ukazuje národnostní
složení dle počtu příjezdů turistů do destinace Český Krumlov v roce 2011. Vzhledem
k velkému množství dat jsou v grafu znázorněny pouze ty státy, jejichž občané zrealizovali
v roce 2011 více než 1 000 příjezdů do Českého Krumlova.
Graf 37 Počet příjezdů do Českého Krumlova v roce 2011 podle národnostní struktury u
vybrané skupiny (alespoň 1 000 příjezdů)
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Co se týká počtu přenocování u stejné skupiny zemí, pak se procentuální podíly nijak výrazně
neliší. Na prvním místě, tedy největší počet přenocování, vykazují čeští turisté (32,7 %), čínští
turisté (6,8 %), dále pak němečtí (6,6 %), následováni turisty z Japonska (6,1 %). Již z těchto
dat jasně vyplývá, že japonští turisté přijíždějí ve větším počtu než němečtí, ale přenocují
kratší dobu (Graf 38).
Graf 38 Počet přenocování v Českém Krumlově v roce 2011 podle národnostní struktury u
vybrané skupiny
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
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Zajímavé informace poskytuje průměrná délka přenocování sledovaných skupin. Celkový
průměr u skupiny turistů ze zemí, kteří v roce 2011 zrealizovali v Českém Krumlově alespoň
1 000 příjezdů, byla 1,45 noci. Nejvyšší průměr počtu strávených nocí vykazují turisté ze
Slovenska (1,95), následováni turisty z Německa s 1,92 nocemi. Češi strávili v destinaci
průměrně 1,82 noci. Číňané a Japonci tráví v Českém Krumlově většinou 1 noc, stejně jako
Španělé, tedy nejméně ze všech (Graf 39).
Graf 39 Průměrná délka přenocování v Českém Krumlově v roce 2011 podle národnostní
struktury u vybrané skupiny
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Veškerá výše interpretovaná data týkající se příjezdů, přenocování a průměrné délky
přenocování u vybrané skupiny zemí, jsou uvedena v Tabulce 40.
Tabulka 40 Souhrnný přehled příjezdů, přenocování a průměrné délky přenocování u vybrané
skupiny zemí v Českém Krumlově v roce 2011
Příjezdy nad 1 000
Kód země
Počet
Podíl
CZE
43 161
26,01878
ITA
2 032
1,22495
HUN
3 272
1,97246
DEU
8 224
4,95768
POL
1 145
0,69024
AUT
7 447
4,48928
RUS
3 355
2,02249
SVK
2 998
1,80729
GBR
1 372
0,82708
ESP
1 385
0,83492
UKR
3 089
1,86215
CAN
1 586
0,95610

Přenocování
Počet
Podíl
78 528
32,7091
2 683
1,11754
5 301
2,20801
15 755
6,56239
1 761
0,73350
11 945
4,97542
5 049
2,10304
5 835
2,43041
2 391
0,99591
1 385
0,57689
4 129
1,71984
2 528
1,05298
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Průměrná délka přenocování
1,82
1,32
1,62
1,92
1,54
1,60
1,50
1,95
1,74
1,00
1,34
1,59

USA
CHN
JPN
KOR
AUS
Celkem

7 012
14 798
13 524
4 675
2 975
165 884

4,22706
8,92069
8,15269
2,81823
1,79342

10 946
16 297
14 703
5 096
4 595
240 080

4,55931
6,78815
6,12420
2,12262
1,91394

1,56
1,10
1,09
1,09
1,54
1,45

Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Analýza struktury stravovacích služeb na základě aktuálních dat z Registru ekonomických
subjektů
K 31. březnu 2015 mělo zapsáno své sídlo na území města Český Krumlov 218 aktivních
ekonomických subjektů podnikajících v oboru stravovacích služeb a pohostinství. Nejvíce
podnikatelských subjektů má zapsáno své sídlo v oblasti města nazývaném Plešivec, a to 27
%. Za Plešivcem následuje Horní Brána se 17,4 % sídel, Nádražní Předměstí a Domoradice
(Graf 40).
Graf 40 Relativní podíl výskytu sídel aktivních poskytovatelů stravovacích služeb se sídlem
ve městě Český Krumlov k 31. březnu 2015
2,29%

1,83%

0,00%

0,92%

Latrán
Vnitřní Město

11,01%

Plešivec

14,22%
11,93%

Horní Brána
Domoradice

13,30%

Nádražní Předměstí
27,06%

Nové Spolí
Vyšný

17,43%

Slupenec
Nové Dobrkovice

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Z pohledu právních forem jednoznačně převažují fyzické osoby, tak jako tomu bylo v oboru
ubytovacích služeb, to z 83,5 %. Vyskytuje se zde i jedna veřejná obchodní společnost, tři
zahraniční osoby, jedna akciová společnost a 14,2 % doplňují společnosti s ručením
omezeným (Graf 41).
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Graf 41 Relativní podíl právních forem aktivních poskytovatelů stravovacích služeb se sídlem
ve městě Český Krumlov k 31. březnu 2015
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V oboru stravovacích služeb a pohostinství necelých 42 % subjektů neuvádí počet
zaměstnanců a 30,3 % uvádí, že žádné nemají. Celkem 23,85 % podniků zaměstnává 1 – 5
zaměstnanců, jedná se tedy o malé podniky, resp. mikropodniky. Do kategorie 50 a více
zaměstnanců nevstupuje žádný subjekt. Největší subjekt, co do počtu zaměstnanců,
zaměstnává 25 – 49 zaměstnanců (Graf 42).
Graf 42 Relativní podíl aktivních poskytovatelů stravovacích služeb se sídlem ve městě Český
Krumlov podle kategorie počtu zaměstnanců k 31. březnu 2015
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Analýza stravovacích zařízení podle šetření CENSUS Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v roce 2014
V roce 2014 bylo na území města Český Krumlov provozováno 160 stravovacích zařízení
(Graf 43). Z toho jich 26 vykazovalo činnost pouze v letní sezóně, ostatní byly otevřeny
celoročně. V oboru stravování nejvíce podniká osob samostatně výdělečně činných (56 %).
Graf 43 Podíl právních forem stravovacích zařízení provozovaných v Českém Krumlově v
roce 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Celkem se v těchto provozovnách nacházelo 8 621 míst k sezení, z toho 5 933 uvnitř a 2 688
venku. Provozovny, které poskytly kompletní údaje, poskytovaly pro své hosty 1 896 stolů a
plocha všech zařízení byla 10 565 m2. Celkem 35 % všech stravovacích zařízení vykazovalo
v roce 2014, že provozuje základní stravování formou restaurace. Kaváren se ve městě
nacházelo 14 % z celkového počtu 160, následovaných denními bary a bistry (Graf 44).
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Graf 44 Struktura stravovacích zařízení provozovaných v Českém Krumlově v roce 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MMR, 2015.
Pokud ve stravovacím zařízení nabízí hostům 12stupňové pivo, pak jeho průměrná cena byla
v roce 2014 34 Kč, tedy stejná jako průměrná cena 0,04 cl rumu. Průměrná cena 0,04 cl
Becherovky byla 41 Kč.
Analýza maloobchodních jednotek ve městě Český Krumlov na základě aktuálních dat
z Registru ekonomických subjektů
V Českém Krumlově se k 31. březnu 2015 nacházelo 222 aktivních podnikatelských subjektů,
které mají ve městě zapsáno své sídlo, zabývajících se maloobchodem. Z toho jich bylo 107,
které jako svoji převažující činnost uvedly kategorii maloobchod v nespecializovaných
prodejnách, kam patří zejména prodej potravin, nápojů a tabákových výrobků a ostatní
maloobchod v nespecializovaných prodejnách. Celkem tyto obchody tvoří 48 %
maloobchodní sítě ve městě. Následuje kategorie maloobchodů, které uvádí pouze základní
charakteristiku bez další specializace (16 %) a tzv. ostatní maloobchod ve specializovaných
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prodejnách (13 %). Dále se jedná již o jednotkové procentuální podíly. Ve městě má sídlo
dvanáct subjektů, které provozují maloobchod s použitým textilem, což jistě není typická
podnikatelská aktivita, která by byla vyvolána cestovním ruchem. Dále se ve městě nachází,
resp. mají sídlo, například čtyři subjekty, které se zaměřují na prodej klenotů a hodin, dva
subjekty prodávající farmaceutické zboží a šest prodejen s textilem (Graf 45).
Graf 45 Struktura maloobchodního trhu v Českém Krumlově k 31. březnu 2015
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prodejnách
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Další doprovodné služby
Pro usnadnění návštěvy Českého Krumlova je majitelům „chytrých telefonů“ k dispozici
aplikace Mobilní průvodce Českým Krumlovem. V Českém Krumlově je návštěvníkům i
místním obyvatelům k dispozici celkem sedmnáct bankomatů deseti bankovních institucí
(Tabulka 41).
Tabulka 41 Přehled bankomatů v Českém Krumlově
Název banky
Česká spořitelna

Počet bankomatů
3

Československá
obchodní banka
Komerční banka

3

GE Money Bank
Raiffeisenbank
Wüstenrot
UniCredit Bank
Oberbank AG
Poštovní spořitelna
Citibank

2
1
1
1
1
1
1

3

Adresa
Náměstí Svornosti 5, Urbinská 183, Urbinská 236
na sídlišti Mír (Kaufland)
v budově banky na Špičáku, u supermarketu
Kaufland, v budově pošty (Latrán 193)
v budově banky v Kaplické 439, Široká 72 (Egon
Schiele Art Centrum), Tovární 164 (Terno)
Budějovická 162 (Penny market), Latrán 149
Náměstí Svornosti 15
U Poráků 512
Latrán 76
Panská 22
v budově pošty (Latrán 193)
Domoradická (Tesco)

Zdroj: www.banky.cz/bankomaty-jihocesky-kraj-cesky-krumlov, 2015.
Přímo ve městě Český Krumlov se nachází čtyři čerpací stanice (Tabulka 42). Nejdelší tradici
mají čerpací stanice AGIP.
Tabulka 42 Čerpací stanice v Českém Krumlově
Název
AGIP
AGIP – Eni
ÖMV
Benzina

Adresa
Nemocniční ulice
Chvalšinská ulice 244
Domoradická ulice (u supermarketu Penny)
Budějovická ulice 131 (u supermarketu Lidl)

Otevřeno od roku
1995
1997
2000
2001

Zdroj:
www.firmy.cz/Auto-moto/Auto-moto-sluzby/Cerpaci-stanice/kraj-jihocesky/ceskykrumlov, 2015.
Ve městě se dále nachází bohatá síť supermarketů a hypermarketů (Tabulka 43).
Tabulka 43 Supermarkety a hypermarkety v Českém Krumlově
Super- a hypermarket
LIDL
COOP TERNO
KAUFLAND
TESCO
PENNY MARKET, s.r.o.

Adresa
Tovární 112
Tovární 164
Urbinská 236
Domoradická 299
Budějovická 162

Prodejní plocha v m2
1 195
1 050
3 600
2 956
680

Zdroj:
www.firmy.cz/Obchody-a-obchudky/Hypermarkety-supermarkety-a-obchodnidomy/Hypermarkety-a-supermarkety/kraj-jihocesky/cesky-krumlov, 2015.
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Pro zahraniční návštěvníky Českého Krumlova, ale i pro místní obyvatele, kteří se chystají
vycestovat do zahraničí za prací či dovolenou, je k dispozici mimo bankovní ústavy ve městě
pět směnáren:
 1x IC UNIOS – Státní hrad a zámek Český Krumlov;
 1x TIC – na náměstí;
 1x N.59 – Latrán;
 1x směnárna u Zámeckých schodů;
 1x Global Travel – třída Míru.
Vybavenost bankami, směnárnami, bankomaty, čerpacími stanicemi, hypermarkety a
supermarkety je ve srovnání se stejně velkými městy nadstandardní. Tento stav je způsoben
zejména díky intenzivnímu působení cestovního ruchu v destinaci.
Pro analýzu nebyla využita data poskytnutá Městským úřadem Český Krumlov. Důvodem je
jednak špatná metodika sběru dat a jednak chybně nastavená kategorizace ubytovacích
zařízení. Kategorizace byla samotným zadavatelem změněna v roce 2012, ale ani do té doby ji
sami zadavatelé v dalších studiích nereflektovali. Navíc vlastní a účelová kategorizace
znemožňuje práci s daty například v podobě komparace. Doporučujeme proto ve sběru dat
pokračovat, ale za předpokladu nového nastavení metodiky sběru dat a ustálení kategorizace
ubytovacích zařízení podle kategorizace ČSÚ. Souhrnný přehled počtu ekonomických
subjektů podle charakteru dat CZ NACE 55 a 56 je uveden v Tabulce 44.
Tabulka 44 Souhrnný přehled počtu ekonomických subjektů podle charakteru dat CZ NACE
55a 56
Rok
2011
2014
2014
2015

Původ a charakteristika dat
CENSUS – provozovny
CENSUS – provozovny
ČSÚ – aktivní i neaktivní podle sídla
RES – aktivní podle sídla

Ubytovací zařízení
209
222
178

Stravovací zařízení
160
309
218

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
 V Českém Krumlově má sídlo 3 896 ekonomických subjektů bez rozdílu, zda jsou
aktivní, či nikoliv. Tzn., že na 10 obyvatel Českého Krumlova připadají téměř 3 (2,95)
ekonomické subjekty, které mají ve městě sídlo, což s sebou nese i daňové povinnosti a
odvody do rozpočtu města.
 Z kategorií CZ NACE vztahujících se k cestovnímu ruchu mají nejvyšší zastoupení
stravovací služby, dále ubytovací služby, následované subjekty, zabývající se sportovní,
zábavní a rekreační činností.
 Z pohledu maloobchodu a velkoobchodu město, respektive ekonomické subjekty mající
ve městě své sídlo, kopírují obecný trend. Počet maloobchodních jednotek klesá a
velkoobchodní jednotky mírně rostou.
 Výrazný nárůst hromadných ubytovacích zařízení v posledních 15 letech v Českém
Krumlově ukazuje na stoupající intenzitu cestovního ruchu a jeho profilaci jako hlavní
ekonomické činnosti ve městě. Je to důkaz o rostoucí poptávce po ubytování ve městě
v rámci celého sledovaného období, i když v posledních letech není růst počtu
hromadných ubytovacích zařízení již tak progresivní. To lze považovat za normální jev
nasycenosti trhu. Ubytovací služby jsou výraznou podnikatelskou aktivitou ve městě.
 Nejvíce se ve městě nachází penzionů, které jsou většinou ve vlastnictví fyzických osob,
občanů města. Jedná se o významnou ekonomickou aktivitu.
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 Oficiální statistika ČSÚ nešetří individuální ubytovací zařízení. MMR proto toto
došetření zadalo v roce 2011. Jednalo se o jednorázové šetření sloužící k ověření
stávajících statistik a zjištění aktuálního stavu. Podle této statistiky tzv. CENSUSu
disponuje destinace Český Krumlov 3 187 lůžky. Individuální ubytovací zařízení tvoří 42
% všech ubytovacích kapacit. Z toho lze vyvodit, že ve velké míře právě občané města
Český Krumlov profitují z poskytování ubytovacích služeb. Na druhé straně se jedná i o
přínos pro město Český Krumlov ve vztahu k rozpočtovému určení daní a místním
poplatkům. Tento trend by mělo město podporovat a s občany, jakožto významnou
skupinou podnikatelů, komunikovat o rozvoji města jako destinaci cestovního ruchu.
 Prostor pro podnikatelské aktivity se otevírá v nabídce dalších doplňkových služeb pro
turisty, tzn. ubytované ve městě. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že provozovatelé
individuálních ubytovacích zařízení neposkytují žádné další služby svým klientům
s výjimkou parkování. V dnešní moderní době se naskýtá prostor pro zavedení služeb
postavených na sdílené ekonomice či krátkodobém pronájmu.
 Nejčastějším majitelem podniku nabízejícím stravovací služby je fyzická osoba. Téměř
polovina podnikatelů v oboru stravovacích služeb neuvádí počet zaměstnanců a třetina
jich uvádí, že žádné nemá. Zde se otevírá jasný prostor pro diskusi na téma stínová
ekonomika, respektive nelegální zaměstnávání osob v pohostinství.
 V hlavní sezóně má návštěvník, ale i místní občan, k dispozici výběr ze 160 zařízení,
která disponují 8 621 místy k sezení.

2.3.3. Doprava a dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Českým Krumlovem prochází několik silnic I., II. i III. třídy. Jedná se o tyto komunikace:
 silnice I. třídy:
o I/39, průběh: Kamenný Újezd – Český Krumlov – Horní Planá – Volary –
Houžná;
o silnice I/39 v kategorii S 11,5/70 má dostatečnou kapacitu i pro výhledové
poměry intenzity dopravy. Dle dopravního posouzení bude v roce 2040 jezdit
po silnici I/39 více než 15 000 vozidel za 24 hodin v obou směrech;
o v současné době je řešena přeložka stávajícího vedení silnice I/39 skrz obec
Přísečná – jedná se o alternativní trasu silnice I/3 pro úsek z Českých
Budějovic jižním směrem ke státním hranicím s Rakouskem, a v podstatě je i
přístupovou komunikací k Lipenské přehradní nádrži a rekreační oblasti
horního toku řeky Vltavy (ŘSD, 2015);
 silnice II. třídy:
o II/157, průběh: České Budějovice – Ledenice – Borovany – Trhové Sviny –
Besednice – Kaplice-nádraží – Český Krumlov;
o II/160, průběh: Český Krumlov – Větřní – Rožmberk nad Vltavou – Horní
Dvořiště – Rakousko;
o II/155, průběh: Třeboň – Borovany – Trocnov – Strážkovice – Římov;
 silnice III. třídy:
o III/1571;
o III/1572;
o III/1599.
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Na popis intenzity dopravy byla použita aktualizovaná data za rok 2010 ze zprávy Strategický
plán rozvoje města Český Krumlov dle pravidelného sčítání dopravy provedeného
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (Tabulka 45).
Tabulka 45 Intenzita dopravy za vybrané sčítací úseky v letech 2000, 2005 a 2010

Číslo silnice
I/39
I/39
II/157
II/157
II/160

Sčítací úsek
2-0702
2-0701
2-2112
2-2111
2-2071

Intenzita
roční průměr denních intenzit
– [vozidel/24h] v obou směrech
2000
2005
2010
6 347
7 332
6 612
10 629
13 737
11 389
17 270
17 093
17 933
3 265
3 293
3 830
5 531
6 313
11 238

Index růstu
2010/2000
1,04
1,07
1,04
1,17
2,03

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, provedeno Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, 2015.
Jak je patrné z Grafu 46, intenzita dopravy za jednotlivé sčítací úseky roste mírně,
k významné změně došlo především na sčítacím úseku 2-2111, a to o 17 % a nejvíce došlo ke
změně na sčítacím úseku 2-2071 silnice II/160. Mezi roky 2000 a 2005 došlo na tomto úseku
k růstu o 14 %, ale mezi roky 2000 a 2010 je tento nárůst již 103 %.
Graf 46 Intenzita dopravy za vybrané sčítací úseky v letech 2000, 2005 a 2010
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, provedeno Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, 2015.
Parkování
K parkování je v Českém Krumlově určeno několik parkovišť (Schéma 2). Pravidelná měsíční
statistika je vedena od roku 2002, a to zvlášť pro osobní automobily a autobusy (Tabulka 46).
Pro parkování osobních automobilů je určeno celkem šest parkovišť (P1 – Jelenka 1, P1 –
Jelenka 2, P2 – Pod Poštou, P3 – Městský park, P4 – Zámecká zahrada, P7 – Chvalšická
ulice), pro parkování autobusů jsou určena dvě hlavní parkoviště (Zámecká zahrada, P-BUSLom).
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Tabulka 46 Statistika parkování v Českém Krumlově v letech 2002 – 2014
Osobní automobily
103 322
140 473
173 831
161 722
171 240
176 121
186 279
184 570
187 861
181 935
176 599
187 323
171 097

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tržby
108 518
146 672
179 515
169 968
180 255
184 653
193 124
190 255
193 297
189 182
186 218
199 139
179 653

Autobusy
5 196
6 199
5 684
8 246
9 015
8 532
6 845
5 685
5 436
7 247
9 619
11 816
8 556

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Mezi roky 2002 až 2014 došlo k nárůstu v počtu osobních automobilů o 66 % a autobusů o 65
%. Jak je patrné z Grafu 47, na vývoj celkových statistik parkování má zásadní vliv vývoj
v počtu osobních automobilů.
Graf 47 Vývoj počtu zaparkovaných osobních automobilů a autobusů
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Pokud se podíváme blíže na statistiku osobních automobilů, nejvýznamnějším parkovištěm je
P1 Jelenka 1, dalším nejvýznamnějším je P3 Městský park a P2 Pod Poštou (Tabulka 47, Graf
48).

98

Tabulka 47 Statistiky parkování osobních automobilů dle parkovišť
P1 Jelenka P1 Jelenka
1
2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

72 373
96 932
107 202
91 907
97 108
102 425
102 803
102 871
97 859
95 130
83 110
92 350

4 437
4 698
10 249
6 874
5 832
6 469
5 908
5 402
5 457
6 418
6 559
7 854

P2 Pod
Poštou
10 876
17 310
15 568
19 079
22 500
29 018
28 211
28 515
37 457
37 413
38 038
36 770

P3 Městský P4 Zámecká
park
zahrada
11 586
17 556
34 847
34 760
36 615
27 513
37 649
35 955
36 749
33 057
40 648
40 688

2 628
2 766
2 726
4 764
6 463
7 314
7 301
8 634
7 378
7 018
6 638
7 440

P7
Chvalšická
ulice
1 422
1 211
3 239
4 338
2 722
3 382
4 097
3 193
2 964
2 899
1 606
2 221

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Graf 48 Statistiky parkování osobních automobilů dle parkovišť
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Dle statistik autobusové dopravy je jednoznačně nejvýznamnějším parkovištěm P-BUS Lom
(Tabulka 48, Graf 49). Dle informací na webových stránkách městského úřadu tvoří systém
parkování zájezdových autobusů centrální odstavné parkoviště autobusů (P-BUS) nacházející
se v okrajové části města a centru blíže položený výstupní a nástupní terminál (BUS-STOP),
který slouží pouze pro krátkodobé zastavení autobusu umožňující výstup a nástup cestujících.
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Tabulka 48 Statistiky parkování autobusové dopravy dle parkovišť
Zámecká zahrada
125
309
230
299
290
275
404
191
135
214

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

P-BUS Lom
5 559
7 937
8 785
8 233
6 555
5 410
5 032
6 988
9 484
11 602

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Graf 49 Statistiky parkování autobusové dopravy dle parkovišť
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
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Schéma 2 Parkovací zóny města Český Krumlov
Zdroj: MÚ Český Krumlov, 2015.
Parkování – tržby
Tabulka 49 udává celkové měsíční tržby za parkování v letech 2004 – 2014 za osobní
automobily i autobusy (v roce 2014 chybí údaj za měsíce 11/2014 a 12/2014).

101

Tabulka 49 Měsíční tržby za parkování v Českém Krumlově v letech 2004 – 2014
Tržby
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Celkem

1
125 904
247 642
167 361
328 285
384 545
335 438
262 308
393 119
325 640
345 388
428 248
3 343 878

2
131 966
230 063
177 857
387 221
410 738
196 208
325 668
263 619
362 313
311 455
377 153
3 174 261

3
160 461
360 923
208 458
351 162
478 405
312 975
307 065
442 078
497 519
446 048
671 166
4 236 260

4
435 975
534 782
611 091
829 195
568 033
761 906
690 924
860 096
806 221
675 833
971 712
7 745 768

5
822 043
1 052 794
879 720
908 162
1 268 443
1 068 544
902 487
844 024
1 164 569
1 302 216
1 103 041
11 316 043

Měsíce
6
7
1 426 702
2 127 880
1 165 516
2 288 128
1 310 986
2 280 847
1 283 681
2 418 223
1 291 646
2 316 800
1 566 523
2 423 147
1 337 583
2 327 592
1 489 356
2 517 582
1 384 642
2 300 196
1 310 959
2 496 399
1 663 357
2 572 811
15 230 951 26 069 605

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
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8
2 586 508
2 744 360
2 586 028
2 652 660
2 529 662
2 865 636
2 629 759
2 775 798
2 702 115
2 967 513
3 229 736
30 269 775

9
1 128 326
1 169 584
1 238 534
1 109 754
1 147 230
1 335 570
1 106 414
1 277 868
1 279 686
1 436 752
1 296 089
13 525 807

10
755 336
936 905
939 355
786 997
824 772
768 104
755 809
900 281
872 874
1 132 736
1 068 457
9 741 626

11
285 754
398 097
344 930
326 112
337 429
373 442
411 213
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Graf 50 udává průběh celkových tržeb z parkování osobních automobilů i autobusů za roky
2004 – 2014. Nejvyšších celkových tržeb bylo dosaženo v roce 2013 – 13 492 046 Kč. Mezi
roky 2004 a 2014 se celkové tržby z parkování zvýšily celkem o 29 %. Za roky 2004 – 2014
se z parkování dosáhlo celkových tržeb ve výši 132 846 865 Kč.
Graf 50 Celkové tržby z parkování v Českém Krumlově v letech 2004 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Graf 51 popisuje celkové tržby mezi roky 2004 – 2014 z parkování dle jednotlivých měsíců.
Zcela nejvyšších celkových tržeb je samozřejmě dosahováno v měsících srpnu a červenci,
v období dovolených a hlavních letních prázdnin.
Graf 51 Celkové tržby z parkování v Českém Krumlově v letech 2004 – 2014 dle jednotlivých
měsíců
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Všechna parkoviště, za která byla zpracovaná výše uvedená analýza, jsou ve správě
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. Mimo tato parkoviště jsou v Českém
Krumlově další soukromá parkoviště – odhadem na nich parkuje 20 % autobusů a dodatečná
kapacita pro osobní automobily je 300 míst.
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Dopravní obslužnost města Český Krumlov železniční a autobusovou dopravou
Do Českého Krumlova se lze dostat vlakem na trase Praha – Český Krumlov pouze
s přestupem v Českých Budějovicích. Tato trasa ve směru Praha – Benešov u Prahy – České
Budějovice (číslo trati 220) je dlouhá 169 km. Dále vede trať číslo 149 mezi Českými
Budějovicemi a Českým Krumlovem dlouhá 31 km. Počet vlakových a autobusových spojů je
uveden v Tabulce 50. Doba jízdy vlakem mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi
je 48 – 50 minut a orientační ceny jízdenky 51 Kč. U autobusů je jízda až o 12 minut rychlejší
a dle typu spoje se pohybuje mezi 30 a 50 minutami a orientační cena jízdenky je 32 Kč.
Tabulka 50 Denní četnost autobusových a vlakových spojů
Roční doba
Červen
(8. 6. 2015)
Prosinec
(7. 12. 2015)

Dopravní prostředek
vlak
autobus
vlak
autobus

Počet spojů/den (pracovní den)
Směr ČB-ČK
Směr ČK-ČB
Celkem
10
9
19
46
48
94
10
9
19
42
42
84

Pozn.: Pouze přímá autobusová spojení, včetně Student Agency.

Zdroj: Vlastní zpracování podle idos.cz, 2015.
Při porovnání četnosti vlakových spojů mezi roky 2008 a 2015 je patrné, že došlo k posílení
v obou sezónách ve směru Český Krumlov i České Budějovice (Tabulka 51). Samotní
dopravci si uvědomují význam města z hlediska dopravní obslužnosti, která je intenzivnější
ve srovnání se stejně velkými městy právě díky cestovnímu ruchu.
Tabulka 51 Porovnání četnosti vlakových spojů
Počet vlaků
letní sezóna
ostatní měsíce

Směr ČK-ČB
2008
2015
10
9
8
9

Směr ČB-ČK
2008
2015
9
10
8
10

Zdroj: Vlastní zpracování podle Strategický plán rozvoje města Český Krumlov, 2015.
Jak je patrné z tabulky, vlakové spojení zůstává zachováno ve stejné intenzitě během června i
prosince. Autobusové spojení je mnohem četnější než vlakové a je v prosinci omezeno o deset
spojů během pracovního dne (o pět v každém směru). Od 17. března 2008 jezdí do Českého
Krumlova autobusy společnosti Student Agency. V roce 2008 jezdily v obou směrech čtyři
spoje za den v intervalu čtyř hodin (tzn. v 7:00, 11:00, 15:00 a 19:00 hodin). Společnost
Student Agency byla požádána o zaslání dat ohledně počtu přepravovaných osob, ale žádost
byla odmítnuta s ohledem na důvěrnost informací. Tabulka 52 uvádí aktuální přehled četnosti
spojení této soukromé společnosti.
Tabulka 52 Četnost autobusových spojení společnosti Student Agency
Platnost jízdního řádu
od 1. 3. 2015 do 13. 6. 2015
od 14. 6. 2015 do 12. 12. 2015

Pha-ČK
14
16

Zdroj: Vlastní zpracování podle Student Agency, 2015.
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ČK-Pha
14
16

Celkem
28
32

Na trase Praha – Český Krumlov je provozováno v období od března do června čtrnáct spojů
denně, a mezi červnem a prosincem celkem šestnáct spojů. Jednotná cena tohoto spoje je
z Prahy 200 Kč. Dále zajišťuje Student Agency pravidelné spojení mezi Českým Krumlovem
a Českými Budějovicemi. Tabulka 53 udává orientační ceny dle jednotlivých druhů dopravy
na trase Praha – Český Krumlov.
Tabulka 53 Orientační cena dle jednotlivých druhů dopravních prostředků na trase Praha –
Český Krumlov
Cena v Kč
200
210
192 – 212
374

Druh spoje
Autobus – Student Agency
Vlak – České dráhy
Autobus – ostatní přepravci
Osobní automobil (bez amortizace)

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Od 14. června 2015 začal provozovat přímou autobusovou linku mezi Prahou a Českým
Krumlovem soukromý železniční dopravce Leo Express pod obchodní značkou Leo Express
Easy. Cena jízdenky je stejná jako u konkurenčního autobusového dopravce Student Agency a
na spoje jsou nasazovány autobusy Bova Magiq společnosti M express. Zatím jezdí autobusy
dvakrát denně a na rozdíl od Student Agency, která jezdí přes Písek, jezdí přes Tábor a Veselí
nad Lužnicí. Leo Express umožní přestup ze svých vlaků na autobus přímo u pražského
hlavního nádraží. Z Českého Krumlova odjíždí autobusy ve 4:20 a 12:40 hod., z Prahy odjíždí
autobusy v 8:15 a 17:40 hod.
Městská doprava
Městská doprava ve městě je zajišťována dopravcem ČSAD České Budějovice a. s. Ve městě
jezdí celkem čtyři autobusové spoje 330150, 330151, 330152 a 330153, jejichž trasy jsou
uvedeny ve Schématu 3.
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Schéma 3 Linky městské autobusové dopravy v Českém Krumlově
Zdroj: MÚ Český Krumlov, 2015.
Cyklotrasy a turistické trasy
Územím města probíhají celkem tři turistické trasy a cyklotrasy (Schéma 4):
 7184;
 7137;
 7261.
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Schéma 4 Vedení cyklostezek v Českém Krumlově
Zdroj: MÚ Český Krumlov, 2015.
Nejvýznamnějšími cyklostezkami v okolí Českého Krumlova jsou:
 z Českého Krumlova na Kleť
o trasa: Český Krumlov – Nový Dvůr – Plánský – Kleť – Plánský – Pod
Růžovým vrchem – Lanovka Kleť – Zlatá Koruna – Český Krumlov
o celkem 38,5 km;
 Český Krumlov – Holašovice (trasa 1169) – cyklostezka UNESCO
o trasa: Český Krumlov – Kremže – Bohouškovice – Holašovice
o celkem 26,7 km;
 Krumlovský okruh
o trasa: Český Krumlov – Branná – Přízeř – Rožmberk nad Vltavou – Rožmitál
na Šumavě – Zahoránky – Český Krumlov
o celkem 51,3 km (České hory, 2015).
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Dále můžeme nalézt:
 trasa č. 4. kategorie č. 1047 – Muckov – Český Krumlov;
 trasa č. 1166 Český Krumlov – Kuklov;
 trasa č. 12 – z Českého Krumlova na rakouské hranice;
o Český Krumlov – Spolí – Práčov – Zátoň – Rožmitál – Hvěvanoc – Trojany –
Dolní Dvořiště;
o délka: 24,8 km;
 trasa č. 12 – okolo kláštera k zámku;
o Český Krumlov – Srnín – Zlatá Koruna – Záluží – Rodostice – Boršov nad
Vltavou – České Budějovice – Bavorovice – Hluboká nad Vltavou;
o délka: 38,9 km;
 trasa č. 1047 – z Českého Krumlova na Lipno;
o Český Krumlov – Kájov – Nový Křenov – Hořice – Černá v Pošumaví;
 trasa č. 33 – Lipenská magistrála;
o Nová Pec – Horní Planá – Hůrka – Černá v Pošumaví – Milná – Frymburk –
Slupečná – Lipno nad Vltavou – Loučovice – Čertova stěna – Vyšší Brod;
o délka: 58,5 km;
 cyklostezka po stopách Adalberta Stiftera;
o Horní Planá (převoz) – Bližší Lhota (modrá; č. 1020) – Přední Zvonková (č.
1033) – Zadní Zvonková (CLO) – rakouská Kanalstrasse – Ježová (CLO) –
Koranda (červená; č. 1019) – Rozcestí u Janovy cesty (č. 1033) – Svatý Tomáš
– Vítkův kámen (zelená; č. 1021) – Frýdava (převoz) – Frymburk (č. 33) Milná – Černá v Pošumaví – Hůrka – Horní Planá;
o délka: 65,9 km;
 cyklostezka Svatomášským pohořím;
o Přední Výtoň (červená; č. 1019) – Spáleniště – Pasečná – Koranda – Rozcestí
u Janovy cesty (č. 1033) – Svatý Tomáš – Vítkův Kámen (zelená; č. 1021) –
Mírová cesta – Frýdava (červená; č. 1019) – Přední Výtoň;
o délka: 34 km;
 cyklostezka Vltavským kaňonem;
o Vyšší Brod (č. 1033) – Mnichovice – Kapličky – Spáleniště (Gulgwald CLO
2km; červená; č. 1019) – Přední Výtoň (č. 1033) – Frýdava (převoz; č. 33) –
Frymburk – Lipno nad Vltavou – Loučovice – Čertova stěna – Vyšší Brod;
o délka: 39,9 km (Městský úřad Český Krumlov, 2015).
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Pěší zóna
Schéma 5 znázorňuje pěší zónu města Český Krumlov s legendou.

Schéma 5 Dopravní mapa pěší zóny města Český Krumlov
Zdroj: MÚ Český Krumlov, 2015.
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Zdroj: MÚ Český Krumlov, 2015.
Půjčovny sportovního vybavení
Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově byly poskytnuty odhady tržeb a počtu
zaměstnanců v období let 2001 – 2014 v půjčovnách sportovního vybavení. Jde o
kvalifikovaný odhad provozoven působících v katastru města Český Krumlov. Zahrnuje
půjčovny lodí (kajaky, kánoe, čluny), půjčovny bicyklů, půjčovny koloběžek, půjčovnu
Segway, okružní plavby na vorech, paintball, rybaření, vyjížďky na koních. Tržby jsou
dosahovány v období červen až srpen v rozmezí 80 – 90 %, v měsících květen a září 10 – 20
%, duben a říjen jsou z hlediska objemu tržeb nevýznamné měsíce. Ženy jsou zastoupeny
mezi zaměstnanci v období červen až srpen cca 20 %, v ostatních obdobích cca 10 %.
Rezidenti jsou zastoupeni mezi zaměstnanci v období červen až srpen z cca 80 %, v ostatních
měsících téměř 100 % (Tabulka 54).
Dle uvedených odhadů je koeficient růstu tržeb mezi roky 2001 až 2014 2,67 a v počtu
zaměstnanců 2,33. Je zřejmé, že došlo k obrovskému růstu v obou veličinách v uvedeném
období. Graf 52 znázorňuje vývoj celkového počtu zaměstnanců a tržeb. K největšímu nárůstu
počtu zaměstnanců došlo mezi roky 2006 – 2007 a 2008 – 2009 (o 39 % a o 23 %).
V ukazateli tržeb došlo k největšímu nárůstu mezi roky 2013 a 2014 (o 35 %). Mezi roky
2001 a 2014 dosáhly půjčovny sportovního vybavení tržeb v celkové výši 113,7 mil. Kč.
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Tabulka 54 Odhad objemu tržeb a počtu zaměstnanců v půjčovnách sportovního vybavení v
Českém Krumlově v období 2001 – 2014
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tržby
v mil. Kč
5,1
3,7
5,5
5,4
6,6
6,8
8,0
8,4
9,4
9,8
10,7
10,6
10,1
13,6

duben a říjen
4
4
6
5
5
5
7
7
8
8
8
8
8
8

Počet zaměstnanců
květen a září
červen – srpen
6
20
6
20
8
24
9
26
9
26
9
26
14
36
14
36
17
45
17
45
17
45
17
45
17
45
17
45

Celkem
30
30
38
40
40
40
57
57
70
70
70
70
70
70

Pozn.: Tržby jsou uvedeny včetně eventuální DPH.

Zdroj: Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, 2015.
Graf 52 Vývoj objemu tržeb a zaměstnanců v půjčovnách sportovního vybavení v Českém
Krumlově v letech 2001 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování dle Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, 2015.
 V letech 2002 – 2014 došlo na parkovištích v Českém Krumlově k nárůstu počtu
osobních automobilů o 66 % a autobusů o 65 %.
 Mezi roky 2004 a 2014 se celkové tržby z parkování osobních automobilů a autobusů
zvýšily celkem o 29 % a dosáhly celkové výše 133 mil. Kč.
 Spojení Českého Krumlova s vybranými krajskými městy zajišťuje vysoký počet
autobusových (64 denně) i vlakových (10 denně) spojů.
 V letech 2001 – 2014 bylo v půjčovnách sportovního vybavení dosaženo tržeb v celkové
výši 113,7 mil. Kč.
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2.4. Analýza poptávky v cestovním ruchu
Analýza vývoje výkonových ukazatelů cestovního ruchu a návštěvnosti v Českém Krumlově
v letech 2000 – 2014 na základě oficiálních dat ČSÚ
Za výkonové ukazatele v cestovním ruchu lze považovat počet příjezdů hostů do HUZ
v dělení na rezidenty a nerezidenty, počet přenocování opět v členění na rezidenty a
nerezidenty, průměrný počet přenocování a čisté využití lůžek. Posledně jmenovaný ukazatel
je na úrovni obcí sledován od roku 2012. Provedená analýza je opět zatížena změnou
metodiky naplňování jednotlivých ukazatelů ze strany ČSÚ, jak bylo zmíněno v předchozích
částech, tudíž rok 2012 je opět uváděn dvakrát, podle staré a nové metodiky. Podle nové
metodiky ukazatele zvýšily svoji hodnotu. V případě počtu příjezdů hostů do HUZ se jedná o
navýšení o 3 % a počet přenocování vzrostl o 6 %. Nejvyšší rozdíl na základě změny
metodiky uvádí ukazatel počet přenocování rezidentů, kde podle nové metodiky došlo
k nárůstu o 18 %.
Vývoj celkového počtu příjezdů hostů do HUZ v Českém Krumlově, tedy počet turistů,
dlouhodobě roste. V roce 2014 přijelo a ubytovalo se v HUZ v Českém Krumlově 186 544
turistů, kteří zrealizovali celkem 275 557 přenocování. V počtech příjezdů se jedná o
4,7násobek příjezdů roku 2000 a 3,38násobek počtu přenocování. V podílu rezidenti vs.
nerezidenti jednoznačně převládají příjezdy i počet přenocování nerezidentů, tedy
zahraničních turistů. Rezidenti, tedy domácí turisté, zrealizovali v roce 2014 o 1,9krát více
přenocování než v roce 2000, ale u zahraničních turistů to bylo až 5,4krát více. I v počtech
příjezdů vykazují zahraniční turisté vyšší celkový nárůst, a to 6,7krát, kdežto domácí turisté
pouze 2,6krát. Průměrné roční tempo růstu je u skupiny nerezidentů vyšší, tzn., že počet
zahraničních turistů, kteří se ve městě ubytují a přenocují, se zvyšuje rychleji než u skupiny
rezidentů. Konkrétně se pak jedná o 45 % ročně v ukazateli počet příjezdů a 37,6 % v případě
ukazatele počet přenocování. Na tomto vysokém průměrném tempu růstu má však zásluhu
progresivní vývoj v letech 2002 – 2005. V posledních letech se jedná o meziroční nárůsty
v řádech jednotek procentních bodů. Vývoj interpretovaných ukazatelů uvádějí následující
Grafy 53 – 55.
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Graf 53 Vývoj počtu přenocování a počtu příjezdů hostů do HUZ v Českém Krumlově v
období 2000 – 2014
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Pozn.: Ukazatel Počet příjezdů hostů, z toho rezidenti, z toho nerezidenti náleží k vedlejší, tzn. pravé ose.

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Graf 54 Tempo růstu v ukazateli počet hostů v členění na rezidenty a nerezidenty v Českém
Krumlově v období 2000 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Graf 55 Tempo růstu v ukazateli počet přenocování v členění na kategorii rezidenti a
nerezidenti v Českém Krumlově v období 2000 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Již z výše uvedené indexní analýzy je patrné, že průměrný počet přenocování v Českém
Krumlově klesá. Jedná se o stejný vývoj, jako vykazuje např. hlavní město Praha. Přijíždí více
turistů, ale zůstávají v průměru méně nocí. V případě Českého Krumlova se jedná o výrazný
pokles z 2 na 1,5 noci (Graf 56). Ukazuje to na atraktivitu destinace, kde však turisté nemají
zájem zůstat déle. Jedná se zejména o statický problém na straně nabídky.
Graf 56 Vývoj průměrného počtu přenocování v Českém Krumlově v období 2000 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Český statistický úřad začal v roce 2012 zveřejňovat ukazatel čisté využití lůžek na úrovni
obcí (dříve byl ukazatel vykazován na úrovni státu a krajů). V Českém Krumlově lze v
posledních třech letech sledovat zvyšující se podíl čistého využití lůžek, který byl v roce 2014
34,9 % (Graf 57).
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Graf 57 Vývoj čistého využití lůžek v Českém Krumlově v letech 2012 – 2014 v relativním a
absolutním vyjádření
969,173

980
960

34,90

940
894,888

900
860

35,0
34,0

920
880

36,0

33,0

32,4

32,0

861,744
31,2

31,0

840

30,0

820
800

29,0

2012*

2013

2014

Čisté využití lůžek - absolutně

Čisté využití lůžek-relativně

Pozn.: Ukazatel Čisté využití lůžek – relativně náleží k vedlejší, tzn. pravé ose.

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
V roce 2014 lze analyzovat i ukazatel čisté využití lůžek z pohledu jednotlivých kategorií
HUZ, bez zařazení hotelu 5*, neboť by se jednalo o individuální data. Lze jen konstatovat, že
5* hotel má nejvyšší čisté využití lůžek ze všech kategorií. Hotely v kategorii 4* vykazují
v roce 2014 čisté využití lůžek přes 55 %. Nejnižší využití lůžek v relativním vyjádření
vykazují hotely garni a penziony (Graf 58).
Graf 58 Čisté využití lůžek v relativním vyjádření dle kategorií HUZ v roce 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Analýza denní návštěvnosti na základě šetření v roce 2012 v lokalitě rozšířené centrum
Českého Krumlova prostřednictvím sběru zbytkových dat mobilních operátorů
Analýza je provedena na základě šetření z roku 2012 agenturou CzechTourism, která využila
zbytková data mobilních operátorů (T-Mobilu) a měřila denní návštěvnost v destinaci. V
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rámci analýzy bylo šetřeno celkem 1 326 581 denních návštěvníků, a to jak domácích
(598 563), tak zahraničních (728 018). Podle očekávání byla nejvyšší denní návštěvnost ve
třetím čtvrtletí, tedy v době letních prázdnin, a to 37 % z celkového počtu. Velmi silné bylo
však i druhé čtvrtletí, kdy se denní návštěvnost pohybovala na 33 % z celkového počtu.
Nejslabší bylo první čtvrtletí s 12 % a čtvrté čtvrtletí s 18 % (Graf 59).
Graf 59 Procentuální podíl denní návštěvnosti Českého Krumlova v roce 2012 podle čtvrtletí
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČCCR-CzechTourism, 2015.
V prvním čtvrtletí převažovali zahraniční návštěvníci nad domácími a za vůbec nejslabší
měsíc prvního čtvrtletí lze považovat únor. Nejsilnějším měsícem druhého čtvrtletí byl
jednoznačně květen, a to jak ze strany domácích návštěvníků, tak zahraničních. Nicméně
zahraniční návštěvníci v měsíci květnu převažovali, a to o 6,5 %. Z nejsilnějšího třetího
čtvrtletí dominuje srpen, kdy početnější skupinu návštěvníků tentokrát tvoří domácí
návštěvníci. Velké rozdíly se objevují v měsíci září, kdy naopak dominují zahraniční
návštěvníci. Zde lze teoreticky odvodit, že hlavním navštěvujícím segmentem domácích
návštěvníků jsou rodiny s dětmi, které v září již destinaci nenavštíví z důvodu začátku
školního roku. Kdežto zahraniční návštěvníci přijíždí většinou bez dětí. Zahraničních
návštěvníků přijíždí o 12 % více než domácích. Ve čtvrtém čtvrtletí jednoznačně dominuje
měsíc říjen, a to díky zahraničním návštěvníkům, kterých přijíždí přes 7,5 tisíce. V tomto
posledním čtvrtletí jednoznačně dominují zahraniční návštěvníci nad domácími (Graf 60).
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Graf 60 Vývoj výskytu návštěvníků v destinaci Český Krumlov v roce 2012 v členění na
domácí a zahraniční návštěvníky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČCCR-CzechTourism, 2015.
Co se týká návštěvy destinace z pohledu dne v týdnu, pak rozložení zahraničních návštěvníků
není tak vymezené, jako je tomu u domácích návštěvníků. Zahraniční návštěvníci nejčastěji
přijíždí do destinace v sobotu (16,8 %) a nejméně v pondělí. Zajímavým faktem je, že úterý a
středa jsou silnějšími dny z pohledu příjezdů než pátek (Tabulka 55, Graf 61).
Tabulka 55 Procentuální podíl příjezdů zahraničních návštěvníků do Českého Krumlova
podle dnů v týdnu v roce 2012
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Podíl zahraničních návštěvníků (%)
11,1
14,8
14,9
13,7
14,2
16,8
14,5

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČCCR-CzechTourism, 2015.
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Graf 61 Počet příjezdů zahraničních návštěvníků do Českého Krumlova podle dnů v týdnu v
roce 2012
140000
122183
120000

107871

108123

100000

99885

103103

čtvrtek

pátek

105823

81030
80000
60000
40000
20000
0

pondělí

úterý

středa

sobota

neděle

Zahraniční

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČCCR-CzechTourism, 2015.
U domácích jednodenních návštěvníků je diferenciace příjezdů podle dnů v týdnu výraznější.
Dominují víkendové dny a nejslabším návštěvním dnem je pondělí (Tabulka 56, Graf 62).
Tabulka 56 Procentuální podíl příjezdů domácích návštěvníků do Českého Krumlova podle
dnů v týdnu v roce 2012
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Podíl domácích návštěvníků (%)
9,1
11,7
12,6
12,6
15,8
19,8
18,4

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČCCR-CzechTourism, 2015.
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Graf 62 Počet příjezdů domácích návštěvníků do Českého Krumlova podle dnů v týdnu v roce
2012
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČCCR-CzechTourism, 2015.
Dále je možné celková data denní návštěvnosti porovnat s počtem zaparkovaných autobusů a
osobních aut na evidovaných placených parkovištích ve městě Český Krumlov. Základním
předpokladem je, že na těchto parkovištích parkují pouze vozidla s jednodenními návštěvníky.
Dále předpokládáme, že střední hodnota obsazenosti je 2,5 a autobusů je to 45. Za těchto
předpokladů by vycházelo, že město Český Krumlov v roce 2012 navštívilo 874 353
návštěvníků, což je 66 % z celkového počtu šetření agentury CzechTourism analyzovaného
výše. Lze tedy předpokládat, že obsazenost u osobních automobilů je vyšší než střední
hodnota 2,5 a dále, že zejména osobní automobily parkují i mimo tato placená parkoviště.
Významným faktorem je i veřejná hromadná doprava, kdy společnost Student Agency
vypravuje denně v každém směru osm linkových autobusů z Prahy do Českého Krumlova.
Návštěvnost Infocentra Český Krumlov
Infocentrum Český Krumlov je umístěno na náměstí Svornosti 2. Je certifikováno Asociací
turistických informačních center ČR a Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism a
splňuje standard služeb v klasifikační třídě B dle Jednotné klasifikace turistických
informačních center České republiky. Infocentrum Český Krumlov je zařazeno do Systému
monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC v ČR, který je realizován agenturou
CzechTourism. Vybraná data z tohoto systému pro období 2011 – 2014 jsou uvedena
v Tabulce 57 a Grafech 63 – 70.
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Graf 63 Počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2011 podle zemí

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
Graf 64 Relativní návštěvnost IC Český Krumlov v roce 2011 podle zemí nad 1 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
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Ze skupin turistů, kteří v roce 2011 zrealizovali v Českém Krumlově alespoň 1 000 příjezdů,
IC Český Krumlov nenavštívili (nebo jich přišlo méně než 1 %), se jedná o turisty
z Maďarska, Kanady, Polska a Ukrajiny.
Graf 65 Počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2012 podle zemí

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
Graf 66 Relativní počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2012 podle zemí nad 1 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
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Graf 67 Počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2013 podle zemí

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
Graf 68 Relativní počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2013 podle zemí nad 1 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
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Graf 69 Počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2014 podle zemí

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
Graf 70 Relativní počet návštěvníků IC Český Krumlov v roce 2014 podle zemí nad 1 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
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Na prvních místech v návštěvnosti IC Český Krumlov jsou tradičně návštěvníci z Německa,
Rakouska a Japonska. Jejich počet se ale meziročně snižuje. V roce 2011 se pohybuje roční
návštěvnost za každý uvedený segment kolem 8 tis. návštěvníků IC, v roce 2012 je to již jen
kolem 6 tis. návštěvníků za každou zemi, v roce 2013 se pohybuje počet návštěvníků IC
z Německa, Rakouska a Japonska mezi 4 – 5 tis. za každou zemi a v roce 2014 kolem 3 tis.
návštěvníků z jednotlivých sledovaných zemí. Další významnou skupinou dle počtu
návštěvníků IC jsou Američané, Rusové, Britové, Španělé a Australané. Ve sledovaném
období se do TOP 10 dostávají také návštěvníci z Číny (2012, 2014) a Jižní Koreje (Tabulka
57).
Tabulka 57 TOP země v návštěvnosti IC Český Krumlov v letech 2011 – 2014
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. – 12.

2011
Německo
Japonsko
USA
Rakousko
Španělsko
Rusko
Sp. království
Austrálie
Francie
Jižní Korea
Čína

2012
Německo
Japonsko
Rakousko
USA
Rusko
Sp. království
Austrálie
Španělsko
Čína
Slovensko
Francie, Jižní Korea

2013
Německo
Rakousko
Japonsko
Rusko
USA
Sp. království
Austrálie
Španělsko
Slovensko
Francie
Jižní Korea, Čína

2014
Rakousko
Německo
Japonsko
Rusko
USA
Španělsko
Austrálie
Sp. království
Čína
Slovensko

Zdroj: Vlastní zpracování podle IC ČK, 2015.
IC Český Krumlov sleduje od roku 2011 strukturu témat a požadavků návštěvníků
v kategoriích doprava, ubytování, stravování, kultura, turistika, sport a prodej. Z porovnání
struktury témat požadavků návštěvníků Infocentra v roce 2011 a v roce 2014 je zřejmé, že
výrazně narostl podíl služeb Infocentra, a to více než dvojnásobně (Grafy 71 – 72). Důvodem
je zřejmě rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Nárůst podílu dotazů je také u požadavků
na informace o turistice (ze zhruba 14 na 24 %). Podle výzkumů IPSOS asi 24 % domácích
návštěvníků uvádí, že převažujícím důvodem k návštěvě Českého Krumlova je sport a
turistika. Za nejvýznamnější aktivitu při návštěvě Českého Krumlova uvádí až 50 %
návštěvníků pěší turistiku a 25 % cykloturistiku. Pokles je patrný u dotazů na kulturu a na
stravování. Ostatní témata dotazů (doprava, sport, prodej, stravování) zůstávají v obou
sledovaných letech na zhruba stejné úrovni.
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Graf 71 Témata požadavků IC Český Krumlov v roce 2011

Zdroj: IC Český Krumlov a ČCCR-CzechTourism, 2015.
Graf 72 Témata požadavků IC Český Krumlov v roce 2014

Zdroj: IC Český Krumlov a ČCCR-CzechTourism, 2015.
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Charakteristika spotřebního chování domácích a zahraničních návštěvníků s důrazem na
komunikační mix
V roce 2009 provedla agentura STEM/MARK výzkum Turisté a návštěvníci Českého
Krumlova. Výsledky výzkumu jsou prezentovány souhrnně za turisty a návštěvníky domácí i
zahraniční. Jen některá zjištění jsou rozdělena dle geografické segmentace a jsou využitelná
pro analýzu spotřebního chování s ohledem na komunikační mix. Celkem bylo dotazováno
675 návštěvníků metodou kvantitativního osobního dotazování (face-to-face) s použitím
náhodného výběru (oslovena byla každá 4. osoba). Dotazování proběhlo ve dvou vlnách, a to
v březnu 2009 (261 dotazovaných) a v červenci 2009 (414 dotazovaných).
Z celkového počtu dotázaných bylo 46 % domácích návštěvníků a 54 % zahraničních
návštěvníků. Domácí návštěvníci byli dle dotazníku rozděleni na následující skupiny:
Jihočeský kraj, Praha, moravské kraje, ostatní. Zahraniční návštěvníci přijeli do Českého
Krumlova ze 42 zemí všech kontinentů. Mezi zahraničními návštěvníky převažovali klienti z
Německa a Ruska (obě skupiny 6 %), dále z Japonska (5 %), USA (4 %) a Rakouska (3 %).
O jednodenní návštěvu Českého Krumlova se jednalo u 48 % domácích návštěvníků a u 43 %
dotázaných zahraničních návštěvníků.
Dle výzkumu představoval podíl zahraničních turistů ubytovaných v HUZ zhruba 82 %,
individuální ubytovací zařízení využilo asi 10,7 % hostů a 7 % zahraničních turistů se
ubytovalo u známých či příbuzných. Domácích turistů se v HUZ ubytovalo téměř 69 %,
v IUZ asi 13,7 % a zbylých 17,6 % využilo ubytování u známých či příbuzných. Domácí
turisté se nejčastěji ubytovávají v penzionech (16 %), u známých či příbuzných (9 %) a
v kempech (6 %). Zahraniční turisté nejčastěji nocují v hotelech (22 %) a v penzionech (17
%).
Hlavním důvodem cesty do Českého Krumlova byla dovolená (výrazněji u zahraničních
návštěvníků – 77 % než u Čechů – 66 %). Na návštěvu příbuzných, známých a za nákupy
přijelo do Českého Krumlova 12 % Čechů a 7 % zahraničních návštěvníků. Pro české
návštěvníky je významnou motivací k návštěvě Českého Krumlova také jednodenní výlet (16
%) a konkrétní kulturní a sportovní akce (asi 5 %). U zahraničních návštěvníků má velký vliv
na rozhodnutí o návštěvě Českého Krumlova označení UNESCO (57 % zahraničních
návštěvníků rozhodně ano a 17 % spíše ano). Vliv označení UNESCO na rozhodnutí o
návštěvě Českého Krumlova uvádí zhruba 54 % domácích návštěvníků. Pro 25 % domácích
návštěvníků označení UNESCO nemá žádný vliv při výběru destinace k návštěvě.
Výdaje návštěvníků jsou v průzkumu šetřeny jako výdaje za pobyt na osobu. Nejsou
rozděleny výdaje jednodenních návštěvníků a turistů. Dále jsou výdaje děleny na výdaje
během pobytu v Českém Krumlově a výdaje před uskutečněním cesty. U zahraničních
návštěvníků nejsou zohledněny výdaje ve zdrojové zemi. Výdaje během pobytu jsou
rozděleny do následujících kategorií – na jídlo a občerstvení mimo hotel; za nápoje; za
vstupenky na koncerty a do divadel; za vstupenky do muzeí, galerií a na výstavy; do
prohlídkových objektů a památek; za volnočasové aktivity; za suvenýry, mapy a publikace; za
dárky. Výdaje před cestou zahrnují kategorie ubytování + strava, doprava, ostatní.
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Průměrný výdaj na osobu a pobyt u zahraničních turistů činil 5 913 Kč, z toho 2 810 Kč při
pobytu v Českém Krumlově a 3 103 Kč zaplatili zahraniční návštěvníci za osobu a pobyt před
uskutečněním cesty. Domácí návštěvníci utratí v průměru za pobyt a osobu celkem 4 128 Kč,
z toho při pobytu v Českém Krumlově 2 001 Kč a 2 127 Kč zaplatí před cestou. Domácí i
zahraniční návštěvníci utrácejí nejvíce za ubytování, stravu (v hotelu i mimo), dopravu, jídlo a
občerstvení a za nealkoholické a alkoholické nápoje. Zahraniční návštěvníci za tyto položky
utratí celkem 4 015 Kč a domácí návštěvníci 1 417 Kč za pobyt a den. Nejvýraznější rozdíl ve
výdajích českých a zahraničních návštěvníků (zhruba trojnásobek) je ve výdajích za
ubytování a stravu, suvenýry a mapy, za vstupy do prohlídkových objektů a památek. Zhruba
dvojnásobně více utratí zahraniční návštěvníci za alkoholické a nealkoholické nápoje a dárky.
Nejmenší rozdíl ve výdajích mezi zahraničními a domácími návštěvníky je za vstupenky na
koncerty a do divadel a za volnočasové aktivity. I když u obou položek jsou výdaje
zahraničních návštěvníků vyšší. Extrémní rozdíl je ve výdajích za dopravu 1 377 Kč u
zahraničních návštěvníků oproti domácím návštěvníkům, u nichž činí 215 Kč.
O první návštěvu se jednalo u asi 79 % dotázaných zahraničních návštěvníků a u 37 % Čechů.
Na první návštěvu Českého Krumlova přijíždějí nejvíce domácí návštěvníci z moravských
krajů (49 %). Podle průzkumu přijelo do Českého Krumlova asi 72 % zahraničních
návštěvníků individuálně, 19 % organizovaně s cestovní kanceláří a 9 % pracovně. U Čechů
jasně převažuje individuální způsob (92 %) a 5 % Čechů přijíždí služebně.
Opakovaně se do Českého Krumlova vrátilo 63 % Čechů a 21 % zahraničních návštěvníků.
Ze sledovaných regionů se nejčastěji vracejí návštěvníci z Jihočeského kraje (81 %) a z Prahy
(63 %). V blízké době (6 měsíců) plánuje navštívit Český Krumlov asi 38 % Čechů a 19 %
zahraničních návštěvníků. V delším časovém horizontu plánuje cestu do Českého Krumlova
53 % Čechů a 39 % zahraničních návštěvníků. Výzkum ukázal, že 26 % zahraničních
návštěvníků neví, zda Český Krumlov ještě navštíví a 6 % rozhodně nepřijede.
Do destinace Češi přijíždějí převážně vlastním autem (74 %), zahraniční návštěvníci pak
využívají k dopravě poměrně rovnoměrně automobil (35 %) a linkový či zájezdový autobus
(asi 50 %).
Spokojenost návštěvníků je vyjádřena sumárně za domácí i zahraniční návštěvníky. Vysokou
míru spokojenosti se současnou nabídkou produktů a služeb v Českém Krumlově vyjádřilo
v průměru za obě etapy sledování 92 % návštěvníků. Za nejvýraznější pozitivní atributy města
považují atmosféru, krásné město, rok od roku hezčí, architekturu, péči o památky, pocit
bezpečí, příjemné lidi. Největší nespokojenost se týkala vysokých cen, čistoty města,
nedostatku veřejných toalet, dopravy (množství aut a taxi v centru města, nedostatečné a
drahé parkování, dopravní značení) a přístupu pracovníků restaurací ke klientům.
Z provedeného výzkumu (2009) vyplynuly následující závěry:
 Do Českého Krumlova přijelo 57 % zahraničních turistů a 52 % domácích turistů.
Podíl zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních
představuje zhruba 82 % všech zahraničních turistů, více než 10 % zahraničních
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turistů se v Českém Krumlově ubytovává v individuálních ubytovacích zařízeních a 7
% u známých či příbuzných. Z domácích turistů se v hromadných ubytovacích
zařízeních ubytuje téměř 69 %, kolem 13 % domácích turistů využívá individuální
ubytovací zařízení a asi 17 % bydlí u známých či příbuzných.
Podle výzkumu STEM/MARK přijelo do Českého Krumlova 79 % dotázaných
zahraničních návštěvníků poprvé, tedy pouze 21 % dotázaných zahraničních
návštěvníků přestavuje skupinu „opakovaných“ návštěvníků.
Češi se do Českého Krumlova vracejí častěji (63 % opakovaných návštěv), 37 %
domácích návštěvníků ale navštívilo Český Krumlov poprvé. Téměř polovina
návštěvníků, kteří přijeli do Českého Krumlova poprvé, je z moravských krajů.
Tradičně nejčastěji se do Českého Krumlova vracejí návštěvníci z Jihočeského kraje
(81 %) a z Prahy (63 %).
Průměrný výdaj na osobu a pobyt realizovaný přímo v Českém Krumlově činil v roce
2009 2 810 Kč (zahraniční návštěvníci) a 2 001 Kč (domácí návštěvníci). Před cestou
utratili na osobu a pobyt zahraniční návštěvníci 3 103 Kč a 2 127 Kč domácí
návštěvníci. Výdaje nejsou tříděny podle jednodenních návštěvníků a turistů.
Opakovanou návštěvu Českého Krumlova plánuje v blízké době a/nebo později až 91
% domácích návštěvníků a 68 % zahraničních návštěvníků. Nerozhodnutých
zahraničních návštěvníků je podle výzkumu 26 % a 6 % návštěvníků se rozhodně do
Českého Krumlova nechce vrátit.

 Počet příjezdů hostů do HUZ roste, stejně tak i počet přenocování. Počet přenocování
roste pomaleji, neboť zejména v posledních letech se snižuje průměrná délka
přenocování. Hosté průměrně realizují 1,5 přenocování.
 Klesající průměrná délka přenocování představuje problém destinace Český Krumlov.
Jedná se sice o všeobecný trend intenzivně navštěvovaných destinací, nicméně je třeba,
aby destinační management pracoval se všemi nástroji, zejména nabídkou produktů a
marketingovou komunikací, na zvrácení nebo alespoň zmírnění tohoto negativního
trendu.
 V posledních třech letech se zvyšuje čisté využití lůžek, které v roce 2014 dosáhlo
hodnoty 34,9 %.
 V HUZ se ubytovávají více zahraniční hosté, ale přenocují kratší dobu, v IUZ naopak
rezidenti, kteří přenocují déle, avšak vykazují vysokou sezónnost (období letních
prázdnin). Je třeba cíleně rozšířit nabízené produktového portfolio!
 Nejvyšší denní návštěvnost města je ve 3. čtvrtletí (37 %), poté následuje 2. čtvrtletí (33
%). Naopak nejnižší návštěvnost města je v 1. čtvrtletí (12 %) a 4. čtvrtletí (18 %).
 Nejsilnějším dnem návštěv Českého Krumlova je sobota.
 Na prvních místech v návštěvnosti IC Český Krumlov jsou tradičně návštěvníci
z Německa, Rakouska a Japonska, ale jejich počet se meziročně snižuje. Další
významnou skupinou dle počtu návštěvníků IC jsou Američané, Rusové, Britové,
Španělé a Australané. Do popředí se dostávají také návštěvníci z Číny a Jižní Koreje.

2.4.1. Komparativní analýza vybraných ukazatelů cestovního ruchu mezi městy Český
Krumlov, Kutná Hora a Rakovník za období 2000 – 2013
Pro komparativní analýzu byla vedle zkoumaného města Český Krumlov vybrána dvě města
odlišného charakteru. Kutná Hora zapsaná na Seznamu světového přírodního a kulturního
dědictví UNESCO s podobným charakterem příjezdového cestovního ruchu, tzn., zahraniční
návštěvníci většinou přijíždí na jednodenní návštěvu a vrací se zpět do Prahy a město
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Rakovník srovnatelné velikosti, které disponuje kulturně historickým potenciálem, avšak
intenzita cestovního ruchu je na velmi nízké úrovni.
Základním hodnoceným kapacitním ukazatelem je vývoj počtu HUZ dle jednotlivých
kategorií, počet pokojů, počet lůžek a jejich celkový nárůst za sledované období. Český
Krumlov disponoval v roce 2013 celkem 100 HUZ ve všech kategoriích. V nich se nacházelo
1 154 pokojů a 2 762 lůžek. To znamená v průměru na jedno HUZ 27,62 lůžek. Oproti tomu
Kutná Hora disponovala pouze 17 HUZ s celkovým počtem pokojů 303 a 700 lůžky, tedy na
1 HUZ 41,2 lůžek. V Rakovníku se nacházelo v roce 2013 pouze 9 HUZ se 149 pokoji a 488
lůžky, což znamená na 1 HUZ 54,2 lůžek. Vývoj počtu kapacit v období 2000 – 2013 lze
sledovat pomocí bazického indexu, který činí v případě města Český Krumlov 2,27. Znamená
to, že celkový počet HUZ v roce 2013 vzrostl oproti roku 2000 více než dvakrát. Zde je nutné
upozornit, že s bazickým rokem 2000 je porovnáván rok 2013, kdy byly údaje získávány
podle již zmíněného Cenzu, neboli dopočtu statistik jinou metodikou. Odchylka výpočtu
podle staré a nové metodiky v roce 2012 byla v případě počtu HUZ v Českém Krumlově 22
%. Reálně lze tvrdit, že počet HUZ tedy narostl dvakrát. V Kutné Hoře a v Rakovníku došlo
naopak k poklesu, a to o 6 % v případě Kutné Hory a o 10 % v případě Rakovníku. Počet
lůžek však ve všech třech sledovaných městech vzrostl. V Českém Krumlově byl nárůst o 161
%, v Kutné Hoře o 9 % a v Rakovníku o 30 %. Lze konstatovat, že počet HUZ v Kutné Hoře
dosahuje pouhých 17 % počtu Českého Krumlova a v případě počtu lůžek se jedná o 25 %
(Grafy 73 – 74).
Graf 73 Vývoj počtu HUZ v Českém Krumlově, Kutné Hoře a Rakovníku v období 2000 –
2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Graf 74 Vývoj počtu lůžek v Českém Krumlově, Kutné Hoře a Rakovníku v období 2000 –
2013
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Při pohledu na jednotlivé třídy ubytovacích zařízení se pětihvězdičkový hotel nachází pouze
v Českém Krumlově, a tak byly do komparace zvoleny dvě nejběžnější kategorie, a to hotely,
motely a botely 3* a penziony. Největší nárůst v třídě 3* zaznamenal Rakovník, a to
trojnásobný nárůst. V absolutním vyjádření se jedná o výchozí počet jednoho zařízení v roce
2000 na tři zařízení v roce 2013. V Kutné Hoře se nachází čtyři a v Českém Krumlově devět
HUZ v dané kategorii. Lůžková kapacita těchto zařízení není v Kutné Hoře o tolik nižší jako u
počtu zařízení a dosahuje 81 % kapacity Českého Krumlova. Velký rozdíl je v počtu a
kapacitách penzionů. Počet penzionů vzrostl v Českém Krumlově od roku 2000 dvakrát a
město disponuje 62 penziony s 1 100 lůžky. Kutná Hora má pouze sedm penzionů se 180
lůžky a Rakovník čtyři penziony, avšak s 286 lůžky (Tabulka 58).
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Tabulka 58 Souhrnná tabulka s vyjádřením kapacit v Českém Krumlově, Kutné Hoře a Rakovníku v období 2000 – 2013
Ukazatel
Rok/
Město
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012*
2013
bazický index

Počet lůžek v hotelech,
Počet HUZ/Počet lůžek
Hotel, motel, botel ***
Penzion
motelech a botelech ***
Počet lůžek v penzionech
Český
Kutná
RaČeský
Kutná RaČeský
Kutná
RaČeský
Kutná
RaČeský
Kutná
RaKrumlov
Hora
kovník
Krumlov Hora
kovník Krumlov Hora
kovník Krumlov
Hora
kovník Krumlov Hora
kovník
44/1 058
18/644
10/376
5
4
1
31
3
6
147
145
i.d.
611
88
158
53/1 241
18/642
10/368
4
4
1
38
3
6
137
145
i.d.
719
90
158
56/1 478
17/580
7/237
4
4
1
36
7
5
137
194
i.d.
652
156
148
63/1 588
17/559
6/176
5
4
1
41
7
4
167
178
i.d.
714
151
89
69/1 704
16/541
7/184
5
4
1
45
7
4
182
183
i.d.
777
159
87
66/1 665
14/459
6/172
4
4
i.d.
41
6
4
159
174
i.d.
741
119
85
68/1 715
14/479
6/189
4
4
i.d.
41
6
4
170
172
i.d.
725
114
95
67/1 795
14/483
7/222
5
4
1
39
6
5
202
173
i.d.
689
115
124
74/2 103
12/555
8/420
6
3
1
41
5
6
239
145
i.d.
809
126
322
70/2 080
11/583
7/489
6
2
1
39
5
5
243
i.d.
i.d.
834
126
285
79/2 261
14/649
6/461
7
4
i.d.
48
5
5
275
186
i.d.
992
126
285
79/2 292
18/789
5/285
7
4
i.d.
46
9
5
278
262
i.d.
865
182
285
81/2 324
19/750
5/286
7
5
i.d.
47
9
5
280
294
i.d.
858
207
286
99/2 762
18/740
10/496
9
5
3
61
8
5
324
294
84
i.d.
197
294
100/2 762
17/700
9/488
9
4
3
62
7
4
324
263
84
1 100
180
286
2,27
0,94
0,90
1,80
1,00
3,00
2,00
2,33
0,67
2,20
1,81
1,80
2,05
1,81

Pozn. i.d. = individuální data

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
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Výkonnostní ukazatele, které byly v rámci komparativní analýzy sledovány, jsou počty
příjezdů hostů v HUZ s dělením na rezidenty a nerezidenty, počty přenocování s dělením na
rezidenty a nerezidenty, průměrný počet přenocování a čisté využití lůžek v letech 2012 a
2013. Komparace byla provedena pomocí indexní analýzy, zejména na základě bazického
indexu, řetězových indexů a výpočtu průměrného meziročního tempa růstu. Co se týká
základního porovnání míry růstu v roce 2013 oproti roku 2000, pak největší nárůst počtu
hostů do HUZ byl zaznamenán v Českém Krumlově, kdy tento počet vzrostl 4krát, v Kutné
Hoře byl nárůst o 36,5 % a v Rakovníku o 93,4 %. Pokud se zaměříme na meziroční nárůsty,
pak jsou vyjádřeny v Grafu 75.
Graf 75 Meziroční míra růstu příjezdů hostů do HUZ v Českém Krumlově, Kutné Hoře a
Rakovníku v období 2000 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Český Krumlov zaznamenal nejvyšší mezinárodní nárůst v roce 2004 a Kutná Hora v roce
2011. Na nárůstu příjezdů hostů do HUZ v Českém Krumlově mají vyšší podíl nerezidenti,
stejně tomu je tak i v Kutné Hoře. V Rakovníku naopak rezidenti zaznamenali vyšší průměrný
meziroční nárůst. I v počtu přenocování roste rychleji Český Krumlov než Kutná Hora a
Rakovník, i když Rakovník předčil Kutnou Horu. Kutná Hora v počtu přenocování spíše
stagnuje, kdy průměrný meziroční růst dosahuje pouze 8 %, Český Krumlov 21,3 % a
Rakovník 10 %. Český Krumlov je jediným městem, kde převažuje počet přenocování
nerezidentů nad rezidenty, a zaznamenává i nejvyšší průměrné meziroční tempo růstu
v přenocování nerezidentů, a to 32,6 % (Graf 76).

Graf 76 Vývoj průměrného počtu přenocování v Českém Krumlově, Kutné Hoře a Rakovníku
v období 2000 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
V jediném ukazateli se město Český Krumlov nachází na posledním místě ve srovnání
s Kutnou Horou a s Rakovníkem, a to je průměrná délka přenocování. Turista průměrně
přenocuje v Českém Krumlově 1,5 noci, v Kutné Hoře 1,9 noci a v Rakovníku 2,5 noci (Graf
77). V Českém Krumlově byla využita lůžková kapacita v roce 2013 z 32,4 %, v Kutné Hoře
z 19,2 % a v Rakovníku z 11,5 %.
Graf 77 Vývoj průměrného počtu přenocování v Českém Krumlově, Kutné Hoře a Rakovníku
v období 2000 – 2013
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
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 Český Krumlov vykazuje mnohonásobně vyšší podnikatelskou aktivitu v oboru
ubytovacích služeb oproti Kutné Hoře a Rakovníku.
 Český Krumlov zaznamenává nejvyšší nárůst hostů ubytovaných v HUZ i počet
přenocování ve srovnání s Kutnou Horou a Rakovníkem.
 V městech UNESCO (Český Krumlov, Kutná Hora) převažují zahraniční hosté nad
tuzemskými.
 Český Krumlov vykazuje nejnižší délku přenocování. Je doporučeníhodné provést
produktovou diverzifikaci a lépe nastavit produkty vzhledem k cílovým skupinám
s přesnější marketingovou komunikací. Přínos pro město a zejména pro podnikatele
v cestovním ruchu je právě fakt, že z návštěvníka se stává turista, tzn., že v destinaci
přenocuje, tím pádem je nucen se tam i stravovat a konzumovat další doprovodné
služby. Výsledkem jsou vyšší útrata, vyšší zisk pro podnikatele, vyšší daňové inkaso i
odvody do rozpočtu města.

2.5. Organizace cestovního ruchu z pohledu institucionálního a existence
dokumentů, spolupráce a partnerství včetně příhraniční spolupráce
Podle Metelkové (2005, s. 5) je v cestovním ruchu destinace jako celek vlastním
produktem a jako taková je konkurenční jednotkou na trhu cestovního ruchu. Existuje tedy
potřeba strategického řízení destinace. Tomuto pojetí odpovídá také koncepce Buhalise
(2003, s. 376), který uvádí šest charakteristických komponentů destinace cestovního ruchu
tzv. 6A, které ovlivňují jeho kvalitu jakožto produktu cestovního ruchu:
 Attractions (přitažlivost) – existence primární nabídky cestovního ruchu v daném
regionu (přírodní či kulturně-historický potenciál), která množstvím, kvalitou
a atraktivitou vyvolává návštěvnost;
 Accessibility and Ancillary Services (dostupnost služeb) – v regionu existuje
všeobecná infrastruktura umožňující přístup do regionu, a přesun za atraktivitami
regionu. Jedná se také o dostupnost místních služeb občanské vybavenosti;
 Amenities (komfort) – suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu regionu
umožňují komfortní pobyt v regionu a využití jejich atraktivit (ubytovací,
hostinská, sportovně-rekreační, kulturně-společenská a jiná zařízení);
 Available Packages (produkty cestovního ruchu) – nabídka pro návštěvníky je také
ve formě balíčků, například v podobě tematických okruhů;
 Activities (aktivity) – region nabízí rozmanité aktivity pro různé cílové skupiny.
Po 2. světové válce se změnila situace na trhu cestovního ruchu, který se začal relativně
rychle rozvíjet. Postupně začala poptávka převyšovat nabídku, což vyvolalo nutnost vzniku
organizací destinačního managementu. Postupně, především v alpských zemích, vzrostla
pozice politiky cestovního ruchu jako faktoru majícího dopad na organizační a finanční
strukturu institucí cestovního ruchu. Od 90. let 20. století působí na lokální a regionální
úrovni organizace destinačního managementu, které se soustředí na tvorbu rozvojové a
marketingové strategie destinace, kooperaci subjektů a koordinaci aktivit, které přispívají
k rozvoji cestovního ruchu v území. Při vytváření vztahů veřejného a soukromého sektoru
v cestovním ruchu se hovoří o spolupráci a partnerství (UNWTO, 2003, s. 2):
 spoluprací v cestovním ruchu se rozumí dobrovolný svazek;
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partnerství v cestovním ruchu je definováno jako podnikatelský vztah, v rámci kterého
se partneři dělí o rizika, zisky a zodpovědnost za úspěch anebo neúspěch společných
aktivit.

Hlavní úlohou spolupráce veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu je dosáhnout
koordinované chování subjektů zainteresovaných na tvorbě a nabídce produktu pro
návštěvníka, a to na místní, regionální a národní úrovni. Cestovní ruch je společnou úlohou
podnikatelů a obcí, regionů či státu (soukromého a veřejného sektoru). Zejména v počáteční
fázi rozvoje cestovního ruchu má vedoucí úlohu a zodpovědnost veřejný sektor. Partnerství
veřejného a soukromého sektoru by se mělo rozvíjet zejména v těch obcích a regionech, které
jsou předmětem společného zájmu a tam, kde je možné dosáhnout synergický efekt.
Nástrojem zabezpečení partnerství veřejného a soukromého sektoru je destinační management
(Schéma 6).

Kooperace

Komunikace

Koordinace

Principy „3K”

Schéma 6 Principy destinačního managementu „3K“
Zdroj: Vlastní zpracování podle Bieger, 2008.
Primární nabídku destinace tvoří atraktivity cestovního ruchu (přírodní, kulturně-historické,
kulturně-společenské) a sekundární nabídku tvoří vybavenost službami a zařízeními
cestovního ruchu (suprastruktura cestovního ruchu, infrastruktura cestovního ruchu,
všeobecná infrastruktura). Ve Schématu 7 je uvedena struktura nabídky a její jednotlivé
nositelé.
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Schéma 7 Struktura nabídky cestovního ruchu a její nositelé
Zdroj: Vlastní zpracování podle Kaspar, 1995.
Destinace cestovního ruchu je vymezována z pohledu veřejného sektoru v návaznosti na
financování marketingových aktivit na základě minimálních hodnot indikátorů, přičemž těmi
stěžejními je počet přenocování, rozpočet na marketing a počet lůžek v ubytovacích
zařízeních s minimálně třemi hvězdičkami (Tabulka 59). Území destinace musí disponovat
zároveň velmi moderní infrastrukturou pro trávení volného času a podnikatelsky založeným
managementem destinace. Nesplňuje-li destinace níže uvedená technicko-administrativní
kritéria, nemá smysl v ní vytvářet organizaci destinačního managementu. Tato destinace se
buď může připojit k destinaci sousední, anebo může vyvinout velmi specializovaný produkt
cestovního ruchu, který je určen specifickým cílovým skupinám.
Tabulka 59 Technicko-administrativní kritéria pro vymezení destinace cestovního ruchu v
globální a mezinárodní konkurenci
Indikátor (rok)
Počet přenocování
Rozpočet na marketing v €
Počet lůžek (min. ***)
Rozpočet/lůžko/rok v €
Rozpočet/přenocování/rok v €

Globální konkurence
1 000 000
2 000 000
7 500
266
2,00

Mezinárodní konkurence
600 000
1 000 000
5 000
232
1,94

Zdroj: Vlastní zpracování podle Bieger, 2008 s využitím Bratl a Schmidt, 1998.
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Velikostní kategorie destinací cestovního ruchu se zpravidla opírá o údaje o kapacitě
ubytovacích zařízení, která jsou hlavním článkem optimalizace kapacit suprastruktury
(ubytovací a stravovací zařízení) a infrastruktury (turistická informační centra, horská služba
ad.) cestovního ruchu. Častěji se ale bere do úvahy objem cestovního ruchu vyjádřený počtem
přenocování za rok. Na základě údajů je možné porovnávat střediska z hlediska velikostních
stupňů a intenzity pobytového cestovního ruchu (Tabulka 60).
Tabulka 60 Velikostní typy destinací cestovního ruchu
Velikostní typ
1.
2.
3. (Český Krumlov)
4.
5.
6.
7.

Počet přenocování za rok
více než 1 000 000
500 000 – 1 000 000
200 000 – 499 999
100 000 – 199 999
50 000 – 99 999
20 000 – 49 999
méně než 20 000

Zdroj: Vlastní zpracování podle Gúčik a kol., 2010.
Koordinaci aktivit v destinaci cestovního ruchu je potřebné spojit s poznáním společných
zájmů při uspokojování potřeb zákazníků a jednotným podnikatelským myšlením s cílem
dosáhnout vlastní prosperitu podniku a i prosperitu destinace cestovního ruchu (Tabulka 61).
Separatismus v území je faktor, který limituje efektivnost podnikání. Uplatňování
destinačního managementu jako rozvojové strategie v destinaci cestovního ruchu
předpokládá:
 vytvoření organizace destinačního managementu na principu dobrovolnosti, která by
měla integrovat všechny subjekty, které se přímo anebo nepřímo podílejí na
poskytování služeb cestovního ruchu – obec, podnikatelé, místní obyvatelstvo;
 vypracování a realizování strategie rozvoje s definováním poslání destinace
cestovního ruchu při uspokojování potřeb návštěvníků a určením dlouhodobých a
krátkodobých cílů, nástrojů na jejich dosažení včetně jejich organizačního, finančního
a personálního zabezpečení;
 existenci schopných, odborně zdatných pracovníků, kteří budou zodpovědní za aktivní
naplňování strategie destinace cestovního ruchu;
 zabezpečení zdrojů na financování úlohy rozvoje cestovního ruchu v destinaci.
Nabídku v destinaci cestovního ruchu vytvářejí producenti služeb, ale prostředí pro jejich
poskytování a podmínky k podnikání (např. územní plán, obecně závazné vyhlášky – místní
poplatky, tržní řád, místní koeficient daně z nemovitých věcí, nařízení obce – zpoplatněné
plochy pro parkování) vytváří samosprávné orgány.
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Tabulka 61 Předpoklady a úkoly destinačního managementu
-

Předpoklady
vytvoření organizace destinačního
managementu
vypracování strategie rozvoje
cestovního ruchu
schopní, odborně zdatní pracovníci
finanční zabezpečení

-

-

Minimální úkoly
tvorba produktu cestovního ruchu a
podpora jeho prodeje
poskytování informací a péče o
účastníky cestovního ruchu
styk s médii
péče o kvalitu služeb, tvorbu a
udržování infrastruktury
organizování eventů vyvolávajících
cestovní ruch
práce s veřejností, výchova místního
obyvatelstva k podpoře a rozvoji
cestovního ruchu
řešení problémů rozvoje cestovního
ruchu

Zdroj: Vlastní zpracování podle Gúčik a kol., 2010.
V Jihočeském kraji byla v roce 1994 založena čtyřmi městy Jihočeská centrála cestovního
ruchu. Od roku 2001 spadají kompetence cestovního ruchu pod Jihočeský kraj . S ohledem
na velmi rozlehlé území Šumavy ovlivňují rozvoj cestovního ruchu i Správa národního
parku a Správa chráněné krajinné oblasti Šumava. Destinační management v Českém
Krumlově je realizován městem Český Krumlov (komise cestovního ruchu Rady města
Český Krumlov), Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. (úsek cestovního
ruchu – Český Krumlov Tourism), sdruženími působícími v oblasti cestovního ruchu a
kultury na území destinace (např. Sdružení cestovního ruchu, Sdružení průvodců) a
individuálními subjekty cestovního ruchu a kultury působícími na území destinace (např.
orgány veřejné správy, podnikatelské subjekty, neziskové organizace). Organizační
struktura je uvedena ve Schématu 8.

DESTINAČNÍ MANAGEMENT ČESKÝ KRUMLOV

Město Český
Krumlov
Komise
cestovního ruchu
Rady města
Český Krumlov

Sdružení v oblasti
cestovního ruchu a
kultury působící na
území destinace

Českokrumlovský
rozvojový fond,
spol. s r.o.
Úsek cestovního
ruchu – Český
Krumlov Tourism

Individuální subjekty
cestovního ruchu a
kultury působící na
území destinace
(komerční subjekty,
státní sféra,
neziskové
organizace apod.)

Schéma 8 Subjekty destinačního managementu v Českém Krumlově
Zdroj: Vlastní zpracování podle Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015, 2015.
Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve
stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov, které na počátku do jejího majetku
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bezúplatně vložilo zhruba padesát vybraných nemovitostí v historickém centrum města.
Smyslem založení společnosti bylo realizovat tyto úkoly a cíle:
 zajistit kvalitní opravu historicky cenných objektů při zachování jejich kulturněhistorické hodnoty;
 nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje
města;
 podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a
jeho okolí;
 přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.
Základ podnikatelské činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu (Schéma 9) tvoří:
 správa nemovitého majetku;
 řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu;
 provozování a rozvoj parkovacího systému města;
 příprava a realizace rozvojových projektů.
Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj společnosti se stala Strategie
Českokrumlovského rozvojového fondu schválená zastupitelstvem města v roce 1992 a
vypracovaná společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), Americal
Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při
dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla
aktualizována na přelomu let 2000/2001 a počátkem roku 2013.
Podpora rozvoje cestovního ruchu je po správě nemovitého majetku druhou
nejvýznamnější oblastí činnosti společnosti. Podařilo se vybudovat moderní turistické
informační centrum, bylo vytvořeno speciální pracoviště úseku cestovního ruchu a
společnost převzala od města provozování Oficiálního informačního systému. Postupně je
věnována pozornost zintenzivnění spolupráce s podnikatelskými a ostatními subjekty
tvořícími nabídku cestovního ruchu destinace, která je zatím limitujícím faktorem dalšího
rozvoje cestovního ruchu ve městě. Vizí vedení společnosti je, aby dokončením
rekonstrukce objektu Náměstí Svornosti č. p. 2, kde dnes sídlí Infocentrum, vznikl tzv.
„Dům cestovního ruchu“, který by se měl stát kvalitním zázemím nejen pro služby
cestovního ruchu poskytované naší společností, ale i jinými profesionálními poskytovateli
těchto služeb na území městě.
Destinační management Český Krumlov byl zřízen v rámci Českokrumlovského
rozvojového fondu v roce 2001 a spoluvytvářel a garantoval oficiální marketingovou a
komunikační strategii destinace Český Krumlov, vytvářel platformy spolupráce
s domácími i zahraničními partnery a byl spolutvůrcem Public Relations a image města.
Podporou a rozvojem cestovního ruchu v Českém Krumlově je nyní pověřen úsek
cestovního ruchu – Český Krumlov Tourism, který je zřízen a provozován
Českokrumlovským rozvojovým fondem (Schéma 9).

139

Schéma 9 Organizační struktura Českokrumlovského rozvojového fondu k 1. lednu 2015
Zdroj: Vlastní zpracování podle ČKRF, 2015.
Úsek cestovního ruchu – Český Krumlov Tourism, provozovaný v rámci
Českokrumlovského rozvojového fondu, je výkonnou a respektovanou oficiální
turistickou autoritou města Český Krumlov, která poskytuje kvalitní ucelený servis pro
návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Systematicky se podílí, jako
součást destinačního managementu Českého Krumlova, na řízení udržitelného rozvoje
cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města. Úsek
cestovního ruchu zodpovídá za marketing destinace, provoz Infocentra a Oficiálního
informačního systému (OIS). Činnost úseku cestovního ruchu – Český Krumlov Tourism
je naplňována prostřednictvím třinácti pracovníků (12 plných úvazků) na pracovních
pozicích dle organigramu (Schéma 10).
ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU – ČESKÝ KRUMLOV TOURISM
Vedoucí (1)
Marketingový
manažer
(1)

PR a projektový
manažer
(0,5)

Produktový
manažer
(1)

Manažer OIS
(1)

Infocentrum
Český Krumlov
(7,5)

Schéma 10 Organigram Český Krumlov Tourism
Zdroj: Vlastní zpracování podle Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015, 2015.
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Infocentrum Český Krumlov, které bylo založeno v roce 1994, je členem Asociace
turistických informačních center (A.T.I.C. ČR). Jedná se o oficiální turistické informační
centrum města Český Krumlov, jehož hlavním cílem je poskytování profesionální služby
na evropské úrovni (turistické informace, zprostředkování ubytování, průvodcovských
služeb a turistických služeb ve městě, dále např. prodej vstupenek, směnárna, veřejný
internet). Oficiální informační systém Český Krumlov (www.ckrumlov.info) vznikl v roce
1997 jako občanské sdružení fyzických a právnických subjektů. Od 1. dubna 2004 je jeho
správou pověřen Českokrumlovský rozvojový fond. Hlavním cílem Oficiálního
informačního systému regionu Český Krumlov je profesionální management a správa
jednoho z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších informačních systémů obsahujících
katalogy produktů a služeb, objednávkový systém, fulltextové vyhledávání a informace na
více než 25 000 stranách. Zásadním východiskem k analýze destinačního managementu je
vymezení stakeholders (významných aktérů), kteří působí na trhu v Českém Krumlově
(Tabulka 62). Klíčovými partnery Český Krumlov Tourism jsou:
 na místní úrovni:
o Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově;
o Sdružení průvodců Český Krumlov;
o individuální subjekty cestovního ruchu a kultury působící na území destinace:
- poskytovatelé turistických služeb;
- provozovatelé turistických atraktivit a památkových objektů;
- provozovatelé kulturních, sportovních, volnočasových zařízení;
- organizátoři kulturních, společenských, sportovních akcí;
 na regionální úrovni:
o Jižní Čechy – Jihočeská centrála cestovního ruchu, Krajský úřad
Jihočeského kraje;
o Národní památkový ústav – Územní památková správa v Českých
Budějovicích;
o turistické autority významných destinací širšího regionu Jižních Čech
(Lipensko, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Písek, Jindřichův
Hradec, Třeboň aj.);
 na národní úrovni:
o Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism;
 na zahraniční úrovni:
o Tourismusverband Linz;
o turistické instituce, autority, obchodní partneři regionu „Evropský region
Dunaj – Vltava“ (koncentrace na Horní Rakousko, Dolní Bavorsko).
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Tabulka 62 Stakeholders destinačního managementu v Českém Krumlově
Kategorie
Veřejně-správní instituce
a orgány veřejné správy

Lokální veřejně-správní
instituce a orgány veřejné
správy
Podnikatelé

Ostatní

Instituce
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Jihočeský kraj
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Správa NP a CHKO Šumava
Správa CHKO Blanský les
Město Český Krumlov
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Poskytovatelé služeb v Českém Krumlově (ubytování,
stravování, půjčovny, směnárny apod.)
Maloobchod (prodej potravin a sezónního zboží)
Provozovatelé kulturních zařízení a historických památek,
galerií a výstavních síní
Sdružení podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a
kultuře
Stálí obyvatelé
Návštěvníci a turisté (domácí i zahraniční)
Odborná veřejnost (školy, cestovní kanceláře a cestovní
agentury, média, společnosti destinačního managementu)

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČKRF, 2015.
V Českém Krumlově a v širším regionu převládají mezi subjekty spíše kooperativní
vztahy než kompetitivní, jednotlivé organizace se snaží sjednotit postoj na svých zájmech
a potlačit vlivy individualizace, podpořit kooperaci a potlačit konkurenci v tradičním
chápání. Spolupracující subjekty úseku cestovního ruchu Českokrumlovského
rozvojového fondu – Český Krumlov Tourism jsou uvedeny v Tabulce 63.
Tabulka 63 Spolupracující subjekty s Český Krumlov Tourism
Druh subjektu
Ubytovací zařízení
Stravovací zařízení
Osobní doprava
Cestovní kanceláře a agentury – tuzemské
Cestovní kanceláře a agentury – zahraniční
Průvodci cestovního ruchu
Kulturní zařízení
Sportovní zařízení
Prodejny a další služby pro turisty

Počet subjektů
Region
Město
193
135
4
51
12
14
21
67
31
32
7

Celkem
328
55
12
14
21
67
31
32
7

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČKRF, 2015.
Každoročně je uzavírána mezi městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým
fondem Smlouva o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace
Český Krumlov, která specifikuje roli fondu v oblasti řízení a podpory rozvoje cestovního
ruchu destinace a financování podpory rozvoje cestovního ruchu zajišťované fondem a
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městem Český Krumlov (Tabulka 64). Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 byl
projednán se zástupci subjektů působících v cestovním ruchu ve městě.
Tabulka 64 Rozpočet Český Krumlov Tourism pro rok 2015
Alokovaná částka
Alokovaná částka
v Kč bez DPH
v Kč s DPH
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace
mezi fondem a městem Český Krumlov
Podpora prodeje
197 500
250 000
Český Krumlov CARD
110 600
140 000
Public Relations a komunikace
316 000
400 000
E-marketing
150 100
190 000
Edice, tiskoviny
237 000
300 000
Propagace akcí, pořádaných ve spolupráci
23 700
30 000
se
Sdružením
cestovního
ruchu
(Masopust, Oslavy osvobození)
Veletrhy, workshopy, prezentace
86 900
110 000
Financování
vlastní
spoluúčasti
63 200
80 000
grantových příležitostí
Celkem
1 185 000
1 500 000
Dohoda o spolupráci při pořádání Českokrumlovských slavností
mezi fondem, městem Český Krumlov a Městským divadlem Český Krumlov
Propagace městských akcí
248 060
314 000
Aktivita

Zdroj: Vlastní zpracování podle Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015, 2015.
Adamčík (2000, s. 58) způsob spolupráce aktérů v destinaci Český Krumlov označuje
pojmem „coopkurence“, tj. zdravě soutěžit mezi sebou a zároveň táhnout za jeden provaz.
Coopkurence by měla spojovat výhody jak konkurence, tak kooperace, což vyjadřuje také
její název. Cílem je ekonomický růst i zvyšování atraktivnosti regionu či obce a vytváření
přívětivých podmínek pro život obyvatelstva. Značným pozitivem je tedy fakt, že se
v podobě Český Krumlov Tourism podařilo vytvořit platformu, která se pokouší vytvářet
coopkurenci, jejíž klíčovou funkcí v rámci kvalitní institucionální sítě aktérů je především
možnost zastupovat aktéry navenek, řešit vnitřní konflikty, podporovat spolupráci a být
důvěryhodným partnerem dalším aktérům. Český Krumlov Tourism nemá v současné
době ohrožující substituty.
 Destinační management v Českém Krumlově musí nutně prohloubit spolupráci a
postupně vybudovat partnerství mezi subjekty veřejné správy a soukromými entitami.
 Již v 90. letech 20. století byl v Českém Krumlově cestovní ruch institucionálně řízen.
Tím se stalo město průkopníkem v uplatňování principů destinačního managementu
v České republice. Jedním ze čtyř hlavních úkolů Českokrumlovského rozvojového
fondu založeného městem v roce 1991 je dodnes podílet se na podpoře, organizaci a
koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.
 Součástí Českokrumlovského rozvojového fondu je úsek cestovního ruchu – Český
Krumlov Tourism, který je výkonnou oficiální turistickou autoritou města Český
Krumlov. Tento subjekt poskytuje kvalitní ucelený servis služeb jak pro návštěvníky
destinace, tak pro místní obyvatele.
 Český Krumlov Tourism zodpovídá za marketing destinace, který město podporuje
roční finanční částkou 1,5 mil. Kč, provoz Infocentra a Oficiálního informačního
systému.

143

2.6. Zhodnocení aktivit města Český Krumlov z hlediska územního plánu a
dalších rozvojových dokumentů, hodnocení potenciálu cestovního ruchu
Předmětem této části je hodnocení územního plánu města Český Krumlov z pohledu
cestovního ruchu. Z hlediska připravenosti a podmínek území pro rozvoj cestovního ruchu
můžeme hodnotit Český Krumlov z několika pohledů. Nejdůležitějším dokumentem pro
posouzení vhodnosti území pro rozvoj cestovního ruchu je územní plán města, který je
základním územně plánovacím nástrojem. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území
obce. Územní plán musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje a
Politikou územního rozvoje České republiky.
Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro
rozhodování v území. Kromě jiného je územní plán důležitý i z hlediska poskytování
prostředků z veřejných rozpočtů, neboť jejich poskytování na provedení změn v území nesmí
být v rozporu s vydaným územním plánem. Územní plán je také důležitým nástrojem pro
podporu a rozvoj cestovního ruchu v území, protože vytváří územní předpoklady pro realizaci
cílů, které jsou s rozvojem cestovního ruchu spjaty. V kontextu současného i připravovaného
územního plánu je také hodnocen potenciál cestovního ruchu ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Český Krumlov.
Hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Český Krumlov
Hodnocení územních podmínek a potenciálu území jako základního předpokladu pro rozvoj
cestovního ruchu lze vnímat i v širších územních souvislostech. Této problematice je v České
republice věnována celá řada prací obecnější povahy. V současné době nejvýznamnějším
dílem celorepublikového významu je Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České
republice (Bína, 2010) zpracovaná Ústavem územního rozvoje v Brně.
Aktualizace navazuje na předchozí obdobně zaměřená díla, jakými byly Rajonizace
cestovního ruchu I (Státní ústav pro rajónové plánování, později Terplan, 1961) a Rajonizace
cestovního ruchu II (Terplan, 1981) a Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (Vystoupil
a kol., 2007). Při hodnocení potenciálu cestovního ruchu se v Aktualizaci vycházelo jednak
z hodnocení atraktivit cestovního ruchu a jejich významového stupně (Tabulka 65) a dále z
hodnocení ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch (Tabulka 66).
Tabulka 65 Bodové hodnoty atraktivit cestovního ruchu a jejich významových stupňů ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Aktivita cestovního ruchu
Přírodní pozoruhodnost
Historický městský soubor
Historický vesnický soubor
Zámek
Hrad, tvrz, zřícenina
Křesťanská sakrální

A
60
60
40
65
60
60

Významový stupeň
B
20
30
20
45
40
40
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Nediferencováno
C

15
15
15

památka
Židovská památka
Vojenská památka
Pietní památník
Technická památka
Archeologická památka
Historické podzemí
Muzeum, galerie
Muzeum v přírodě, skanzen
Lázeňské místo
Zoologická zahrada,
zoopark
Botanická zahrada,
arboretum
Aquapark, plavecký bazén
Golfové hřiště
Farma pro hipoturistiku
Vinařský věhlas
Pivovarnický věhlas
Jiná atraktivita cestovního
ruchu
Turistické informační
centrum
Přidaná hodnota: památka
UNESCO

60
55
50
55
40

40
25
20
25
20

15

50
60
75
60

25
30
25
35

10

60

25

50

25

10
40

35
35
25
25
50

20
15
100

Zdroj: Vlastní zpracování podle ÚÚR, 2010.
V uvedeném přehledu jsou bodově ohodnoceny jednotlivé atraktivity cestovního ruchu a
zároveň jsou diferencovány do tří skupin podle svého významu. Zvláštní ocenění ve formě
přidané hodnoty je určeno pro památku UNESCO.
Tabulka 66 Bodové hodnoty ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch a jejich intenzivních
stupňů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
A
350

Intenzivní stupeň
B
C
D
280
210
140

E
70

200

160

80

40

Plocha, linie
Rekreační a turistická krajina typ
I
Rekreační a turistická krajina typ
II
Rekreační a turistická krajina typ
III
Rekreační a turistická krajina typ
IV
Urbanizovaný prostor
Průmyslový a těžební prostor
Areál dálniční dostupnosti typ I
Areál dálniční dostupnosti typ II
Délka břehů vodních ploch typ I
Délka břehů vodních ploch typ II
Délka
řek
vhodných
pro
splouvání

120
Nehodnoceno

-150

-120

-90

-60

-30

-100
-300
150
75
250
125
150

-80
-240
120
60
200
100
120

-60
-180
90
45
150
75
90

-40
-120
60
30
100
50
60

-30
-60
30
15
50
25
30
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Délka silnic I. třídy
Délka železnic typ I
Délka železnic typ II
Přidaná hodnota: národní park
Přidaná hodnota: CHKO

100
100
50
200
100

80
80
40
160
80

60
60
30
120
60

40
40
20
80
40

20
20
10
40
20

Zdroj: Vlastní zpracování podle ÚÚR, 2010.
V hodnocení potenciálu ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch jsou bodově ohodnoceny
jednotlivé linie a plochy do pěti stupňů podle intenzity. Zajímavostí je, že u některých prvků
nabývá potenciál záporné hodnoty. Jedná se o území, jejichž potenciál je „díky“ přítomnosti
takovýchto ploch nevhodný pro rozvoj cestovního ruchu. V Aktualizaci potenciálu cestovního
ruchu jsou hodnocena území všech správních obvodů obcí s rozšířenou působností České
republiky, kterých je 205. Z Tabulky 67 je patrné postavení správního obvodu obce
s rozšířenou působností Český Krumlov mezi ostatními obvody Jihočeského kraje.
Tabulka 67 Potenciál cestovního ruchu ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
Jihočeského kraje
Obvod
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany

Potenciál cestovního ruchu v bodovém vyjádření
celkový
atraktivit
ploch a linií
1 795
1 505
290
2 580
1 770
810
690
530
160
1 405
955
450
670
270
400
730
310
420
1 495
915
580
1 775
1 035
740
915
555
360
950
590
360
1 345
1 170
175
805
545
260
1 355
535
820
530
230
300
1 160
510
650
580
255
325

Zdroj: Vlastní zpracování podle ÚÚR, 2010.
Z Aktualizace potenciálu cestovního ruchu je zřejmé naprosto dominantní postavení
správního obvodu Český Krumlov v Jihočeském kraji. Zcela mimořádný je jak potenciál
atraktivit (1 770 bodů), tak i potenciál ploch a linií vhodných pro rozvoj cestovního ruchu
(810 bodů). Zcela unikátní postavení Českého Krumlova je zřejmé i v případě, kdy
porovnáme deset nejvýznamnějších správních obvodů v České republice hodnocených podle
potenciálu cestovního ruchu (Tabulka 68).
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Tabulka 68 Potenciál cestovního ruchu deseti nejvýznamnějších správních obvodů obcí s
rozšířenou působností v České republice
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obvod
Český Krumlov
Liberec
Plzeň
Sušice
Česká Lípa
České Budějovice
Znojmo
Brno
Klatovy
Trutnov

Potenciál cestovního ruchu v bodovém vyjádření
celkový
atraktivit
ploch a linií
2 580
1 770
810
1 910
1 400
510
1 895
1 335
560
1 880
1 300
580
1 825
1 265
560
1 795
1 505
290
1 790
1 415
375
1 785
1 185
600
1 795
1 505
290
1 725
1 090
630

Zdroj: Vlastní zpracování podle ÚÚR, 2015.
V této souvislosti je třeba připomenout, že z hlediska potenciálu cestovního ruchu je zcela
mimořádné postavení Prahy, jejíž celkové bodové ohodnocení dosahuje úrovně 6 120 bodů, a
proto byla z výše uvedeného přehledu vyřazena. Jestliže Prahu ze seznamu vyřadíme, dostává
se Český Krumlov na první místo v rámci celé České republiky. Potenciál správního obvodu
obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro rozvoj cestovního ruchu je mimořádný.
Z hlediska potenciálu cestovního ruchu se jedná o bipolární území, ve kterém na jedné straně
převažují atraktivity cestovního ruchu (Český Krumlov, ale i Vyšší Brod, Rožmberk nad
Vltavou), na straně druhé tzv. plochy a linie, což je především řeka Vltava a Lipenská
přehradní nádrž. Je třeba také vzít v úvahu, že 100 plusových bodů získává Český Krumlov
díky zařazení na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Konkrétní
přehled potenciálu správního obvodu Český Krumlov je zřejmý z Tabulky 69.
Tabulka 69 Potenciál cestovního ruchu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Český Krumlov podle atraktivit a ploch a linií
Atraktivity cestovního ruchu
Přírodní pozoruhodnost
Historický městský soubor
Historický vesnický soubor
Zámek
Hrad, tvrz, zřícenina
Křesťanská sakrální památka
Židovská památka
Vojenská památka
Pietní památník
Technická památka
Archeologická památka
Historické podzemí
Muzeum, galerie
Muzeum v přírodě, skanzen
Lázeňské místo
Zoologická zahrada, zoopark
Botanická zahrada, arboretum
Aquapark, plavecký bazén

A
1
1
1
1
4

1
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B
1
4
6

C

2
7
1

2
1

1

4

4

1

Body
80
180
120
65
140
345
15
60
20
140
75

Golfové hřiště
Farma pro hipoturistiku
Vinařský věhlas
Pivovarnický věhlas
Jiná atraktivita cestovního ruchu
Turistické informační centrum
Přidaná hodnota: památka UNESCO
Úhrn

3
3

5
8
1
A

Rekreační a turistická krajina typ I
Rekreační a turistická krajina typ II
Rekreační a turistická krajina typ III
Rekreační a turistická krajina typ IV
Urbanizovaný prostor
Průmyslový a těžební prostor
Areál dálniční dostupnosti typ I
Areál dálniční dostupnosti typ II
Délka břehů vodních ploch typ I
Délka břehů vodních ploch typ II
Délka řek vhodných pro splouvání
Délka silnic I. třídy
Délka železnic typ I
Délka železnic typ II
Přidaná hodnota: národní park
Přidaná hodnota: CHKO
Úhrn
Celkový potenciál cestovního ruchu
SO ORP Český Krumlov

105
105
100
120
100
1 770

B

C
•

D

•

•
•
•
•
•

E
210
160
------------250
--60
40
--30
--60
810
2 580

Zdroj: Vlastní zpracování podle ÚÚR, 2010.
Nejsilnější atraktivitou v rámci správního obvodu je poněkud překvapivě soubor osmi
křesťanských sakrálních památek (340 bodů) a dále historické městské soubory (180 bodů).
Z ploch a linií jsou nejvýznamnější rekreační vodní plochy I (250 bodů), jak je zřejmé ze
Schématu 11.
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Schéma 11 Potenciál cestovního ruchu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Český Krumlov
Zdroj: Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice, 2010.
Základním sociologickým faktorem ve vzájemném vztahu cestovního ruchu a obcí a regionů
je vztah rezidentů k účastníkům cestovního ruchu. V Českém Krumlově hodnotí místní
obyvatelé rozvoj cestovního ruchu jak pozitivně, tak negativně. Z pozitiv je zmiňováno
zlepšení vzhledu města, bohaté společenské a kulturní dění či lepší vybavenost města.
Negativní důsledky zdůrazňuje část populace a jedná se například o zvýšený hluk, nepořádek,
jádrovou inflaci (vyšší ceny) či vyšší míru kriminality. Rozporně je posuzován cestovní ruch
jako zdroj příjmů nejen pro veřejnou správu, ale i pro místní obyvatelstvo. Intenzita turistické
aktivity a návštěvnosti destinace cestovního ruchu se měří pomocí Defertovy funkce
(penetrační index), která vyjadřuje podíl počtu lůžek k počtu osob trvale hlášených v dané
obci. Pro interpretaci výsledku je uvedena Tabulka 70.
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Tabulka 70 Hodnoty Defertovy turistické funkce
Hodnota
<4
4 – 10
11 – 40
41 – 100
101 – 500
> 500

Intenzita
Téměř žádná turistická aktivita
Nevýrazná turistická aktivita
Významná, ale nepřevažující turistická aktivita
Převažující turistická aktivita
Významná turistická aktivita
Hyperturistická aktivita

Zdroj: Vlastní zpracování podle Kiráľová, 2015.
V roce 2014 bylo v Českém Krumlově evidováno 4 582 lůžek v hromadných a individuálních
ubytovacích zařízeních a ve městě bylo registrováno celkem 13 361 obyvatel s obvyklým
pobytem.
, kde N……počet lůžek
P……počet obyvatel

Index Defertovy funkce vyjadřuje intenzitu aktivit cestovního ruchu v destinaci poměrem
počtu dvou populací – navštěvující a navštěvované. Jedná se o kvantitativní aspekt intenzity
cestovního ruchu, jehož výhodou je relativně snadná dostupnost dat. Při jejich interpretaci je
však nutné přihlédnout k dalším skutečnostem, např. k míře využití lůžkové kapacity,
k sezónním výkyvům, velikosti území či k počtu objektů druhého bydlení. Celková
vypovídací schopnost je zkreslena i tím, že nezahrnuje jednodenní návštěvníky. Rozhodující
je velikost území, kterou do výpočtu zahrneme. V městské památkové rezervaci Českého
Krumlova je situováno 2 560 lůžek a trvale je zde hlášeno 802 obyvatel.
, kde N……počet lůžek
P……počet obyvatel

Celé území města Český Krumlov vykazuje intenzitu turistické aktivity 34,3, což odpovídá
významné, ale nepřevažující turistické aktivitě. Zahrneme-li do výpočtu pouze historické
centrum města, pak dosahuje intenzita turistická aktivity hodnoty 319,2, která charakterizuje
významnou turistickou aktivitu v destinaci cestovního ruchu. Pro srovnání jsou uvedeny
hodnoty turistické funkce i v dalších obcích regionu (Tabulka 71).
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Tabulka 71 Hodnoty Defertovy funkce ve vybraných obcích Lipenska v roce 2011
Obec

Hodnota
139,7
125,9
93,6
525,5
6,9
238,4
13,5

Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Přední Výtoň
Vyšší Brod

Pramen: Vlastní zpracování podle ČSÚ, 2015.
Územní plán města Český Krumlov
Územní plán Českého Krumlova je z hlediska územního rozvoje základním územněplánovacím dokumentem, podle kterého se řídí územní rozvoj města Český Krumlov. Územní
plán byl vypracován a schválen v roce 2008. Územní plán vychází z dalších strategických
dokumentů plánování rozvoje města Český Krumlov. Ve vztahu k cestovnímu ruchu není
územní plán sám o sobě schopen zajistit naplnění strategických cílů v této oblasti, ale je
nezastupitelný při vytváření územních předpokladů pro realizaci těchto cílů. Mezi základní
problémové okruhy, které územní plán Českého Krumlova ve vztahu k cestovnímu ruchu řeší,
patří:
 ubývání trvale bydlících obyvatel v centru města;
 přetížení historických částí města a koncentrace návštěvníků;
 sezónnost a krátkodobé pobyty návštěvníků;
 malá škála nabízených produktů cestovního ruchu;
 stanovení únosné kapacity území;
 doprava v klidu (parkování).
Z výše uvedeného je zřejmé, že řešení některých z těchto problémů spadá do náplně územního
plánu výlučně, u některých problémů pak jenom z části a jejich řešení je záležitostí dalších
koncepčních materiálů města. V souvislosti s výše uvedeným je třeba se především dotknout
problematiky stanovení únosné kapacity. V územním plánu je uvedeno, že „absolutní hodnota
kapacity je proměnlivá a lze ji měnit pomocí kvalitního destinačního managementu. Kritéria
únosnosti jsou různá, což souvisí se zranitelností kulturního i přírodního prostředí města
(fyzicky únosná kapacita je rozhodující například v případě návštěvnosti historických
objektů).
Konstatování, že hodnota kapacity území je proměnlivá a lze ji měnit pomocí kvalitního
destinačního managementu, je relevantní, pro reálné řízení má ale toto konstatování malý
praktický význam. Možnost stanovit vývojovou fázi životního cyklu destinace předpokládá,
že jsme schopni stanovit, sledovat a měřit jednotlivé ukazatele únosné kapacity území.
Únosnou kapacitou cestovního ruchu rozumíme takové územní zátěže (antropogenními
vlivy), které nepůsobí trvalé snížení těch hodnot přírodních složek a sociokulturního prostředí,
o kterých existuje společenská shoda ve smyslu nezbytnosti usilovat o jejich zachování
(Pásková, s. 133). Únosná kapacita je dána na jedné straně potenciálem cestovního ruchu,
kterým destinace disponuje (viz výše) a z druhé strany je dána mírou environmentální
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zranitelnosti území a ze způsobu jeho využívání. Fakticky se jedná o ukazatel, který vyjadřuje
schopnost území „unést“ soubor na něm provozovaných aktivit cestovního ruchu. Mezi
základní typy únosné kapacity patří:
 fyzicky únosná kapacita;
 absorpční únosná kapacita;
 ekonomicky únosná kapacita;
 ekologicky (environmentálně) únosná kapacita;
 institucionálně únosná kapacita;
 socio-kulturně únosná kapacita;
 psychologicky únosná kapacita.
Problém vzniká při pokusu stanovit exaktně míru únosné kapacity pomocí jednotlivých
indikátorů. Přitom není doporučeno vyjadřovat hodnoty únosné kapacity pouze pomocí
kvantitativních (numerických) ukazatelů, jako je počet návštěvníků, ale i pomocí
kvalitativních ukazatelů. Alternativou ke koncepci únosné kapacity území je potom model
LAC (model limitů přijatelné změny, angl. Limits to Acceptable Change). Jde o model, který
je spíše než restriktivní a regulativní vnímán jako model konsensuální. Základním cílem je
hledání limitů či hranic, při jejichž dosažení již není možný rozvoj určité formy cestovního
ruchu v destinaci. Mezi metody a nástroje modelu LAC je možné zařadit EIA (posouzení
dopadů projektů na životní prostředí) a SEA (posouzení dopadů strategií na životní prostředí).
V souvislosti s kvalitou životního prostředí je třeba připomenout, že okres Český Krumlov se
nachází v ekologicky stabilním území.
Dalším klíčovým bodem, který se váže k územnímu plánu města, je vyřešení problematiky
otáčivého hlediště, které je v prostorech zámecké zahrady. Jedná se o unikátní přírodní
plenérové divadlo s jedinečnou atmosférou a bohatou historií, která je datována prvními
pokusy již v roce 1958. Za dobu více než padesáti let si získalo přízeň diváků a stalo se
neodmyslitelnou součástí zámeckého areálu. Problém je však v tom, že existence otáčivého
hlediště může mít negativní dopad v podobě vyškrtnutí Českého Krumlova ze Seznamu
světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Doposud se to zapsaným památkám
stalo pouze dvakrát, a to vyškrtnutím saských Drážďan a přírodní rezervace v Jemenu.
Zastánců a odpůrců současného řešení je mnoho a není účelem této práce posuzovat současný
stav a navrhovat konečné řešení. Nicméně z pohledu cestovního ruchu je nutné konstatovat,
že z průzkumu provedeného v předchozích letech (2009) je zřejmé, že 74 % zahraničních a 54
% tuzemských návštěvníků uvádí jako hlavní důvod návštěvy Českého Krumlova jeho zápis
na Seznam UNESCO. Vyškrtnutím z tohoto seznamu by Český Krumlov tento motivační
faktor nepochybně ztratil.
Nově připravovaný územní plán Českého Krumlova by měl vycházet ze Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje (2011). V tomto materiálu jsou z hlediska Českého Krumlova
formulovány následující zásady:
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Zásada „podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru severního okraje
Českého Krumlova (Domoradice), rozvoj sportovně rekreačních funkcí podporovat
zejména v Českém Krumlově (lokalita Kvítkův Dvůr) a v Mirkovicích (lokalita
Svachova Lhotka)“ vychází ze schváleného územního plánu velkého územního celku
Českokrumlovsko I, jehož řešení bylo z části podle ustanovení § 187 odst. 2
stavebního zákona bez věcné změny převzato do Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje.
Zásada „v kulturně historicky a urbanisticky cenném území města Český Krumlov,
které je zapsané v seznamu UNESCO, věnovat zvláštní pozornost územně technickým
řešením s ohledem na limity vyplývající z ochrany kulturního dědictví, přírody a
krajiny“ vychází z obecných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů a ze stanoviska Ministerstva kultury jako dotčeného
orgánu v této oblasti a z ustanovení Evropské úmluvy o krajině.
Podpora rozvoje hospodářských aktivit v prostoru Český Krumlov sever (Domoradice)
a rozvoj sportovně rekreačních funkcí podporovat zejména v území Český Krumlov
(Kvítkův dvůr) a Mirkovice (Svachova Lhotka). Rozvoj zde nemůže být bezbřehý a
neregulovaný, právě v tomto území je zvláště patrná nutnost věnovat, a to především v
kulturně historicky a urbanisticky cenném území města Českého Krumlova, zvláštní
pozornost územně technickým řešením s ohledem na limity vyplývající z ochrany
kulturních památek, přírody a krajiny. Proto je jako jeden z hlavních úkolů uloženo
pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích zpřesnit
rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením rozvojové oblasti a v
rámci územně plánovacích podkladů toto zpřesnění prověřovat a analyzovat jeho
možné dopady na území.
Český Krumlov – Kvítkův dvůr, sportovně rekreační víceúčelová plocha je
vymezována na jihozápadním okraji Českého Krumlova. Tato rozvojová plocha je
vymezována na základě jejího navržení a prověření v územním plánu velkého
územního celku Českokrumlovsko I, kdy byla dohodnuta s dotčenými orgány a teprve
následně z čistopisu tohoto územního plánu velkého územního celku vypuštěna až na
žádost města Český Krumlov, kdy priority města, jak je patrno z uplatněné námitky
města, se v mezidobí změnily. Plocha je součástí rozvojové oblasti nadmístního
významu N-OB5 a její poloha na území města Českého Krumlova dává předpoklady k
vhodnému doplnění a rozvoji sportovně rekreačního využití a využití pro trávení
volného času obyvatel a návštěvníků města a přispěje tak rozvoji cestovního ruchu v
této oblasti. Realizace navržené plochy je podmíněna splněním podmínek plynoucích
z ochrany krajinného rázu, s ohledem na podmínky ochranného pásma Městské
památkové rezervace Český Krumlov, zabezpečení vodohospodářských podmínek
potřebných pro stabilitu ploch terénně převýšených nad údolím Chvalšinského potoka
a z ochrany kulturních hodnot zámku, zámecké zahrady a historického jádra města.

Z výše uvedeného je zřejmé, že územní plán města zásadním způsobem ovlivňuje podmínky
pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově. Současný územní plán reflektuje všechny
zásadní problémy územního rozvoje ve vztahu k cestovnímu ruchu. Je zároveň podkladem a
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výchozím materiálem pro zpracování dalších strategických dokumentů určených k řízení
cestovního ruchu v destinaci.
Další dokumenty a materiály týkající se rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově
Kromě výše uvedeného územního plánu vznikla od počátku 90. let 20. století celá řada
dalších dokumentů a materiálů, které se váží výlučně k problematice rozvoje a řízení
cestovního ruchu v Českém Krumlově nebo se jedná o dokumenty, které zásadním způsobem
ovlivnily či ovlivňují chod města jako celku a ve kterých je problematice cestovního ruchu
věnována rovněž pozornost (Tabulka 72). Tři z níže uvedených dokumentů jsou dále
posouzeny z hlediska jejich dnešního vlivu na rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově.
Tabulka 72 Přehled vybraných dokumentů týkajících se cestovního ruchu v Českém
Krumlově
Rok
1992

2001
2005
2006
2007
2008
2009

Název
Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu navrhovaná Barclays de Zoete
Wedd, LTD., Komerční bankou, a. s. společně s American Appraisal Horwath
Consulting Girsa AT (dále Strategie ČKRF Horwath Consulting)
Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a
jeho okolí
Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov
Kompendium statistických údajů cestovní ruch v Českém Krumlově do roku 2005
včetně
Cestovní ruch v Českém Krumlově
Strategický plán rozvoje města Český Krumlov
Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Strategie Horwath Consulting byla zásadním a rozhodujícím dokumentem, který dlouhodobě
ovlivnil vývoj cestovního ruchu v Českém Krumlově. Některé části této strategie mají i dnes
svou platnost. Strategie je rozdělena do čtyř částí:
 Cestovní ruch v Českém Krumlově;
 Ocenění majetku Rozvojového fondu;
 Způsob realizace návrhů;
 Časový harmonogram a následné kroky.
Přestože ke Strategii ČKRF chybí analytická část (pokud za ní nepovažujeme první část díla),
jsou přijaté závěry a navržená strategie jasné. Strategie vychází z potřeb transformačního
období (majetek města a jeho další využití) a také z tehdejších znalostí o podpoře a řízení
cestovního ruchu. Strategie ČKRF akcentovala především ekonomické aspekty cestovního
ruchu, částečně však již přihlížela k potřebám místních obyvatel, neuvažovala (pochopitelně)
však v kontextu současné koncepce udržitelnosti destinace cestovního ruchu.
Pokud jde o majetek města Český Krumlov, měla Strategie ČKFR zcela zásadní a
bezprecedentní význam. Majetek města byl částečně privatizován, částečně zůstal v majetku
města, které s ním začalo intenzivně hospodařit. Kromě majetku města se Strategie ČKRF
zabývá i rozvojem a řízením cestovního ruchu v Českém Krumlově. Ne všechny předpoklady,
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se kterými Strategie v roce 1992 počítala, se naplnily. Naopak zajímavé je, že některé návrhy
(odstranění sezónnosti, rozvoj kongresového cestovního ruchu) jsou aktuální dodnes. Za
klíčový segment považuje studie individuální návštěvníky se zaměřením na kulturní cestovní
ruch. Za dobu od zpracování Strategie se podstatně změnily znalosti týkající se managementu
a marketingu destinace cestovního ruchu. Přesto se již zde objevuje dodnes platná teze
„zajistit, aby všichni jednotlivci, společnosti i organizace postupovaly ve své činnosti i
propagaci (myšleno cestovního ruchu) v souladu s přijatou rozvojovou strategií.“ Jde o jakýsi
předobraz či zárodek destinačního managementu v Českém Krumlově.
Strategický plán rozvoje města Český Krumlov představuje základní plánovací dokument
Českého Krumlova. V analytické části je cestovní ruch součástí kapitoly Cestovní ruch a
vnější vztahy. Český Krumlov je zde prezentován jako město kulturního dědictví, město
umění a kultury, město mnoha zážitků, město kongresové a incentivní turistiky a město
s krásnou přírodou. Součástí analýzy jsou údaje o počtu návštěvníků, vývoji počtu lůžek a
přenocování a také návštěvnost vybraných turistických atraktivit a počtu návštěvníků
kulturních akcí. Uvedená analýza je pouhým přehledem statistických údajů, nevyplývají z ní
žádné závěry, neupozorňuje na eventuální problémy či rizika rozvoje cestovního ruchu
v Českém Krumlově do budoucnosti.
V návrhové části je zajímavá SWOT analýza, ze které ve vztahu k cestovnímu ruchu
vyplývají tyto skutečnosti:
 silné stránky:
o existence managementu cestovního ruchu;
o široká nabídka turistických služeb;
o rozvíjející se podnikatelský potenciál;
 slabé stránky:
o jednostranná orientace na cestovní ruch a nedostatečná podpora jiných oblastí
podnikání;
o nedostatečná kulturní a turistická nabídka mimo hlavní turistickou sezónu;
o velká zátěž centra města odpady způsobená jeho návštěvníky;
o nárůst trestné činnosti a množství přestupků v období turistické sezóny;
 příležitosti:
o atraktivní nabídka širšího regionu v oblasti cestovního ruchu;
o možnosti čerpání finančních prostředků z rozličných dotačních titulů;
 hrozby:
o masový a transitní turismus;
o nedostatečná ochrana historických objektů v městské památkové rezervaci –
přílišná komercionalizace.
Jako jeden ze sedmi tzv. problémových okruhů je v návrhové části vymezena i oblast
cestovního ruchu, kultury, ochrany kulturních a historických hodnot a vnějších vztahů.
V samostatné SWOT analýze k tomuto problémovému okruhu je zajímavá především oblast
slabých stránek. Jedná se o rozsáhlý a poměrně kritický soubor nedostatků, které tíží rozvoj
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cestovního ruchu ve městě Český Krumlov. Pro připomenutí je dále uveden přehled slabých
stránek:
 nedostatečná motivace návštěvníka k návštěvě města mimo hlavní turistickou sezónu;
 nedostatečná kulturní a turistická nabídka mimo hlavní turistickou sezónu;
 nedostatečná motivace návštěvníka k vícedennímu pobytu;
 nedostatečná komunikace mezi subjekty na území města;
 zastaralý orientační systém na území města;
 zastaralá dopravní infrastruktura (vlak, bus);
 kolísavá úroveň poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu;
 nedostatečný efekt z členství města ve sdruženích a organizacích, absence systému
efektivního vymáhání práva (reklama, výběr poplatků, stavební úpravy, průvodcovské
služby);
 nedostatek kvalifikovaných a v praxi připravených pracovníků pro poskytování služeb
v oblasti cestovního ruchu;
 absence marketingových šetření;
 nedostatečné monitorování ekonomického vlivu cestovního ruchu na prosperitu města;
 nepochopení cestovního ruchu jako jednoho z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví
a následná reinvestice finančních prostředků zpět do cestovního ruchu;
 nedostatečná interní a externí komunikace o významu cestovního ruchu, neexistence
scénáře krizové komunikace a managementu;
 neexistence sítě profesních sdružení (kromě nově založeného profesního sdružení
průvodců).
Ze strategického plánu vyplývají také priority a na ně navazující úkoly. Strategický plán
ukládá v oblasti managementu cestovního ruchu zpracování, naplnění, monitoring a
vyhodnocení dlouhodobé koncepce města v oblasti cestovního ruchu. Další prioritou je
Aplikace „satelitního účtu cestovního ruchu“ v Českém Krumlově – na základě výsledků
stanovit transparentní systém, pravidla pro reinvestici prostředků zpět do cestovního ruchu
(Priorita). Z uvedeného je zřejmé, že se doposud podařilo systémově vyřešit jenom část úkolů
a priorit, řada z nich přetrvává do dnešních dní.
Studie dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a jeho okolí
je zásadní a svým způsobem „novátorská“, protože Český Krumlov zkoumá z hlediska
životního cyklu destinace. Výsledky studie a její závěry jsou i z dnešního pohledu zajímavé.
Ve studii jsou popsány dosavadní vývojové fáze destinace:
 objevení destinace na přelomu 80. a 90. let;
 rozvoj destinace v polovině 90. let;
 konsolidace destinace na konci 90. let;
 stagnace destinace na počátku 21. století s tím, že destinace na tento vývoj může
reagovat úpadkem, stabilizací a omlazením.
Ještě zajímavější ve studii je konstatování, že Český Krumlov je zvláštním druhem destinace,
jejíž přitažlivost a oblíbenost je tak velká, že může fungovat zároveň v několika fázích
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životního cyklu destinace najednou. Což zároveň znamená, že pokud nedojde k nějakému
fatálnímu selhání či vnějšímu vlivu, neskončí tato destinace úpadkem, ale může oscilovat
mezi stagnací, stabilizací a omlazením.
Pokud se ještě vrátíme k problematice únosné kapacity území, jsou ve studii uvedeny
následující ukazatele pro Český Krumlov:
 fyzicky únosná kapacita určuje maximální množství osob, které může daný objekt či
prostranství pojmout, aniž by došlo k jeho fyzické destrukci. Především se zde řeší
otázka tzv. „hrdlové“ kapacity, tj. takových míst, která jsou pro turisty nejméně
průchodná;
 ekologicky únosná kapacita se ve studii vztahuje k parkovacím plochám a jejich vlivu
na životní prostředí města;
 socio-kulturní kapacita se projevuje postupným narušováním lokálního životního
stylu, postupnou ztrátou identity a změnami v hodnotové hierarchii (souvisí
s možností vzniku tzv. pozitivního ghetta);
 psychologicky únosná kapacita je spojena s rozvojem žádoucích forem cestovního
ruchu a eventuálním potlačováním forem nežádoucích.
Studie zároveň konstatuje, že „má-li být prováděna skutečně efektivní a všeobecně přínosná
regulace rozvoje cestovního ruchu, pak je nutné nalézt způsob koordinace činností v této
oblasti mezi sektory životního prostředí, místního rozvoje, kultury a dopravy.“ Aplikace
tohoto obecně platného principu je vzhledem k postavení a významu cestovního ruchu
v Českém Krumlově mimořádně významná.
 Od počátku 90. let 20. století do současnosti vznikla řada studií a dokumentů, z nichž
některé měly pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově naprosto zásadní
význam.
 Při srovnání 204 správních obvodů obcí s rozšířenou působností v České republice (s
výjimkou Prahy) vykazuje správní obvod Český Krumlov nejvyšší hodnotu potenciálu
cestovního ruchu v rámci celé České republiky.
 Na konci 20. století se cestovní ruch v Českém Krumlově vyvíjel dynamicky, poté však
na přelomu tisíciletí vstoupil do fáze, ze které jsou patrné některé prvky stagnace.
 Postupně vznikají nové problémy k řešení vyvolané rozvojem cestovního ruchu (např.
zachování principu udržitelnosti cestovního ruchu).
 Město, jeho orgány a organizace si problémy uvědomují. Ne vždy však pouhá deklarace
problémů a snaha o jejich řešení vede ke splnění požadovaných cílů. Rozvoj cestovního
ruchu v Českém Krumlově musí vycházet ze strategického a koncepčního přístupu a
z principu výhodnosti pro všechny zainteresované strany, tzn. město, jeho obyvatele,
podnikatele a také návštěvníky.

2.7. Analýza marketingových aktivit města, marketing destinačního
managementu
Východiskem pro analýzu marketingových aktivit města (marketingového mixu) je rozbor
marketingového plánu města. Marketingovou strategii Český Krumlov nemá dosud
zpracovanou. Český Krumlov pravidelně zpracovává Marketingový plán podpory cestovního
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ruchu (Českokrumlovský rozvojový fond, úsek cestovního ruchu). Jedná se krátkodobý plán
na období jednoho roku. Tento plán je součástí plánu Českokrumlovského rozvojového fondu,
který v plném rozsahu financuje provoz Infocentra ve vlastním objektu na náměstí Svornosti 2
a má hlavní podíl na financování aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu v Českém
Krumlově. Město Český Krumlov přispívá na činnosti specifikované v každoročním
Marketingovém plánu podpory cestovního ruchu. Pro rok 2015 poskytlo město Český
Krumlov částku 1,5 mil. Kč pro financování podpory cestovního ruchu a jeho rozvoje dle
schváleného Plánu podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2015.
Stručná charakteristika Marketingového plánu podpory cestovního ruchu 2014
Vize a poslání destinace nejsou definovány. Pro úvodní situační analýzu jsou využita data
většinou jen za 1. – 3. čtvrtletí roku 2013. Nárůst či pokles sledovaných ukazatelů je
vztahován k roku 2012. K nejvýznamnějším zjištěním o vývoji destinace lze uvést:
 nárůst počtu přenocování v 1. – 3. čtvrtletí 2013 o 2,4 % (oproti stejnému období
2012) v kategoriích hotel a penzion;
 nárůst využití parkovišť ve správě města v 1. – 3. čtvrtletí 2013 oproti stejnému
období 2012, u osobních automobilů o 4 % více, u autobusů o 20,4 % více;
 internetové stránky navštěvují především (potenciální) domácí návštěvníci (Graf 78).
Graf 78 Vývoj návštěvnosti internetových stránek www.ckrumlov.cz v letech 2003 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle ČKRF, 2015.
Segmentace je provedena dle výzkumů agentury CzechTourism a rozlišuje dva segmenty –
domácí a zahraniční. Tyto segmentační skupiny jsou charakterizovány souhrnně z pohledu
věku, motivace k návštěvě, způsobu ubytování, délky pobytu, způsobu organizace pobytu,
hlavního zdroje informací a negativního vnímání, opakovanosti návštěv a průměrné denní
útraty (jen u domácích návštěvníků). U zahraničních návštěvníků jsou jmenovány země, ze
kterých přijíždí nejvíce návštěvníků (bez konkrétního počtu či podílu) – Rusko, ostatní asijské
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země (bez specifikace), Německo, Rakousko, Slovensko. Mezi zvolené cílové trhy patří
Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Rusko (ve spolupráci s agenturou
CzechTourism) a Latinská Amerika (ve spolupráci s agenturou CzechTourism).
Hlavní cíle jsou definovány následovně:
 upevnění povědomí o Českém Krumlově jako destinaci s jedinečným geniem loci a
mimořádnou kulturně-historickou hodnotou, která je vhodná zejména pro poznávací
cestovní ruch;
 podpora tradičních místních subjektů a propojení jejich nabídky do Český Krumlov
Card a pobytových paketů;
 udržení, případně růst návštěvnosti města;
 potlačení sezónnosti, podpora mimosezónních akcí a produktů (Festival vína, Český
Krumlov Card);
 motivace k opakované návštěvě, prodloužení pobytu a zvýšení objemu čerpaných
služeb;
 využívání moderních informačních technologií.
Za klíčové produkty jsou považovány:
 UNESCO a relaxace (paket pro jednotlivce a touroperátory);
 hudební festivaly;
 Cesty za poznáním – město s příběhem (zahraniční trhy, agentura CzechTourism),
(diverzifikace produktu – Pohádka bez konce, Osudové město, Divadelní unikáty,
Město z jiné perspektivy);
 Český Krumlov Card;
 školní výlety.
Situace v konkurenčních destinacích není analyzována, konkurenční destinace nejsou
stanoveny. Problematika komunikačního mixu a distribučních cest je v plánu řešena jako
výčet marketingových aktivit, které organizace destinačního managementu standardně
provádí. Rozbor příležitostí a sporných otázek není v předmětném dokumentu řešen. Rovněž
není řešena situace produktu destinace.
Monitoring a hodnocení nemají stanoveny indikátory pro měření; v marketingovém plánu se
předpokládá využít pro monitoring následující data:
 vytíženost ubytovacích zařízení a parkovacích ploch;
 návštěvnost kulturních akcí;
 návštěvnost turistických atraktivit;
 návštěvnost Infocentra;
 analýza sekundárních dat.
Analýza marketingového plánu je zpracována s využitím veřejně dostupných zdrojů a zdrojů,
které byly poskytnuty zadavateli. Analýzy jsou doplněny komentáři v návaznosti na
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relevantní zjištění a výstupy analýzy provedené v předcházejících kapitolách, Marketingovou
koncepci cestovního ruchu agentury CzechTourism a další odborné zdroje.
Marketingová strategie destinace Český Krumlov není zatím zpracována. Její zpracování se
předpokládá ve druhé etapě projektu Analýza cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního
ruchu v Českém Krumlově. Každoročně je zpracován Marketingový plán podpory rozvoje
cestovního ruchu, který je vyhodnocován formou závěrečných ročních zpráv a také formou
přehledu aktivit financovaných z přidělené dotace městem Český Krumlov.
Hodnotícími ukazateli jsou např. vytvoření webové stránky, počet přístupů na webovou
stránku, počet vytvořených propagačních materiálů a jejich distribuce, počet setkání,
workshopů, fam tripů atd. Dalším kritériem pro hodnocení jsou počty vyrobených a
distribuovaných propagačních materiálů pro cílové trhy. Hodnocení plánu podle souboru
kvalitativních, kvantitativních a ekonomických indikátorů, které by měřily a hodnotily
úspěšnost marketingové komunikace vzhledem ke stanoveným cílům destinace, se komplexně
neprovádí.
Hodnocení dopadu marketingové komunikace prostřednictvím výzkumů či průzkumů není
prováděno kontinuálně. Některé výsledky provedených výzkumů (STEM/MARK,
CzechTourism, MMR) se využívají pro analytickou část marketingového plánu. Pro
hodnocení marketingových aktivit využívá organizace destinačního managementu počet
získaných kontaktů na veletrzích a (potenciálních) zakázek, které následně realizuje
Infocentrum Český Krumlov.
Pro hodnocení přístupu na webové stránky (OIS) se využívá systém Google Analytics, ale jen
nepravidelně. Procentuální váhu nástrojů marketingové komunikace dle využití
návštěvníky/klienty dle sdělení pracovníků Infocentra Český Krumlov nelze určit.
Procentuální rozdělení finančních prostředků na jednotlivé nástroje marketingové komunikace
je následující:
 PR a komunikace cca 30 %;
 podpora prodeje cca 25 %;
 edice (tiskoviny) cca 20 %;
 e-marketing cca 10 %;
 veletrhy cca 8 %;
 grantová spoluúčast cca 5 %;
 ostatní cca 2 %.
Cíle marketingového plánu jsou formulovány spíše jako obecné záměry. Cíle by měly být
měřitelné, měly by být stanovené indikátory k jejich měření s ohledem na soubory dat, které
má destinace k dispozici nebo je plánuje získat. Cíle mají být stanoveny jako tzv. SMART
cíle, rozdělené na kvantitativní, kvalitativní a ekonomické.
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Analýza tržního portfolia existuje a jeho rozdělení do skupin trhů pro koncentrovanou
marketingovou strategii je základem pro rozhodování o alokaci finančních prostředků na
marketingovou komunikaci na těchto trzích. Cílem koncentrované marketingové strategie je
maximalizace efektivnosti a účinnosti vynaložených finančních prostředků a využití zdrojů
(potenciálu) destinace a ohledem na jejich udržitelný rozvoj. Znamená to zaměření na vybrané
zdrojové trhy Českého Krumlova a zároveň na segmenty ve vybraných zdrojových trzích.
Koncentrovaná strategie je současným trendem v silných a konkurenceschopných destinacích
(např. Spojené království, Švýcarsko).
Tržní portfolio je nutné rozdělit do více skupin trhů – klíčové, aktivní, strategické dle analýzy
příjezdů, počtu přenocování, dynamiky počtu příjezdů, průměrného výdaje na osobu/den,
objemu výdajů celkem, délky pobytu, opakovaného pobytu atd. Volba strategie pro jednotlivé
trhy je založena na stanovení kombinací produkt – segment (jeho očekávání, spotřební
chování, motivace atd.). Z tohoto pohledu v cílových trzích Českého Krumlova
(Marketingový plán 2014) je třeba řešit následující:
 Rusko (ve spolupráci s agenturou CzechTourism) – pokud se jedná o klíčový trh, je
nutné rozšířit informace na webu v ruštině;
 Latinská Amerika (ve spolupráci s agenturou CzechTourism) – z dostupných zdrojů
není jasné, proč je Latinská Amerika klíčovým trhem.
Chybí klíčový cílový trh Japonsko, což dokládá počet přenocování, počet uskutečněných
prohlídek města v japonštině a výrazná dynamika růstu, návštěvnost Infocentra, ale i
dlouhodobá pozice na trhu Českého Krumlova. Z dalších cílových trhů by měla marketingová
strategie reflektovat pozici Číny a Jižní Korey. Chybí klíčový cílový trh označovaný jako
„domácí návštěvníci“ minimálně s vymezením geografickým a se zaměřením na
prvonávštěvníky (těch do Českého Krumlova dle výzkumu STEM/MARK přijíždí nejvíce
z moravských krajů) a opakované návštěvníky. Do Českého Krumlova se dle uvedeného
výzkumu plánuje vrátit až 91 % Čechů.
Propagační mix
Propagační mix destinace Český Krumlov je nastaven vyváženě. Využívá vhodný mix
nástrojů ke komunikaci s cílovými skupinami, jak s (potenciálními) návštěvníky destinace, tak
s poskytovateli a zprostředkovateli služeb uvnitř destinace, rezidenty a orgány veřejné správy.
Hlavním komunikačním nástrojem je internetová komunikace přes oficiální informační
systém www.ckrumlov.cz, který se využívá ke komunikaci s (potenciálními) návštěvníky,
poskytovateli služeb a rezidenty. Uživatelské prostředí bylo zkvalitněno s využitím podpory z
fondů Evropské unie, zejména se jedná o on-line videa, webovou kameru, on-line rezervace
ubytování a pobytových paketů, vstupenek a další. Základní informace jsou celkem v osmi
jazykových mutacích, podrobné informace pak v češtině, němčině a angličtině. Dle klíčových
segmentů destinace Českého Krumlova chybí informace v japonštině a komplexní informace
v ruštině.
Destinace Český Krumlov využívá sociální marketing – sociální sítě (Facebook), systém RSS,
možnosti tzv. search marketingu (SEO) – Seznam, Google, na stránkách OIS je k dispozici
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zdarma mobilní aplikace Průvodce městem. Hlavními nástroji reklamy jsou inzertní kampaně
v denním tisku a specializovaných médiích, videa a bannery (Graf 79). Na stránkách OIS jsou
k dispozici ediční řady tiskovin v jazykových mutacích ke stažení v pdf (dostupné verze jsou
z roku 2010).
Graf 79 Zdroje informací o Českém Krumlově pro návštěvníky v roce 2009

Zdroj: STEM/MARK, 2009.
Dle výzkumu STEM/MARK čerpá 55 % návštěvníků Českého Krumlova informace
z internetu, 42 % od přátel a známých, dále z knih (30 %) a od těch, kteří již Český Krumlov
navštívili (30 %). Nejméně informací získávají (potenciální) návštěvníci na veletrhu,
z nabídek cestovních kanceláří a agentur a ze sdělovacích prostředků. Celkem 20 %
návštěvníků využilo k získání informací propagační materiály a publikace (Tabulka 73). Míru
výpovědi sledování zkresluje několik faktorů. Za prvé, že výsledky výzkumu jsou
prezentovány souhrnně za domácí a zahraniční. Dále kategorie: od známých a přátel a od
těch, kteří již Český Krumlov navštívili, se překrývají a odpovědi nemohou být jednoznačné.
Problémem je i to, že je výzkum vzhledem k vývoji informačních a komunikačních
technologií zastaralý.
Tabulka 73 Zásah reklamou – Český Krumlov – domácí návštěvníci

reklama v tisku
reklama v rádiu
venkovní reklama
reklama na internetu
TV reklama
jiné
nezaznamenal/a
jsem
žádný
typ
reklamy

2010 2010 2011 2011
léto zima léto zima
8,7
9,8
23,6
16,7
3,8
0,7

54,9

2012 2012
léto
zima
6,1
8,4
4,6
2,0
18,9 20,9
14,3 17,1
2,6 12,4
0,0
0,7

62,6

55,3

2013 2013
léto
zima
3,3
2,4
0,7
4,2
14,0 16,0
14,7 19,8
2,0
0,7
0,7
0,0

70,0

Zdroj: Monitoring domácích návštěvníků v turistických regionech ČR, 2015.
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2014
léto
9,3
6,0
12,7
28,0
8,0
0,0

2014
zima
9,2
5,3
27,0
14,5
4,6
0,7

63,8 50,0 49,3

V Českém Krumlově bylo dotázáno vždy 150 náhodných návštěvníků. V roce 2010 a v zimě
2011 nebylo provedeno dotazování na zásah reklamou. Nejčastěji návštěvníci odpovídali, že
nezaznamenali žádnou reklamu. Naopak nejčastěji uvedli, že viděli reklamu na internetu a
reklamu v tisku (Tabulka 74).
Tabulka 74 Hlavní impuls k návštěvě Českého Krumlova – domácí návštěvníci
2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014
léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima

dobrá zkušenost
doporučení přátel a blízkých
doporučení
na
internetových stránkách
nevybíral/a jsem destinaci,
přijel/a jsem se skupinou
viděl/a jsem, četl/a jsem o
ČK reportáž v médiích (tisk,
rozhlas, televize, internet)
viděl/a jsem na ČK reklamu
v médiích (tisk, rozhlas,
televize, internet)
dozvěděl/a jsem se o ČK z
katalogu/letáku CK
jiný

39
23

42
33

59
29

50
26

52
24

63
15

61
30

1

2

2

4

2

0

2

10

7

0

2

4

0

0

4

3

0

3

5

5

0

4

0

0

1

0

1

0

1
18

0
12

0
16

0
14

0
12

0
15

0
7

Zdroj: Monitoring domácích návštěvníků v turistických regionech ČR, 2015.
Nejvíce byli domácí návštěvníci při výběru destinace Český Krumlov ovlivněni dobrou
osobní zkušeností. Český Krumlov má vysoké procento domácích návštěvníků, kteří se
pravidelně vracejí. Významně je ovlivnilo doporučení příbuzných a známých. Reklama
v médiích je prakticky neovlivnila vůbec. Zdroje informací pro výběr dovolené u domácích
návštěvníků obsahuje Tabulka 75.
Tabulka 75 Zdroje informací pro výběr dovolené v Českém Krumlově – domácí návštěvníci

TIC
Cestovní kanceláře a
agentury
Tisk
Televize
Rozhlas
Venkovní reklama
Propagační materiály,
prospekty, průvodci
Informace
od
personálu ve službách
Informace
od
příbuzných či známých
Knižní průvodce
e-mailové upoutávky,
MMS zprávy

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014
léto zima léto zima léto zima léto zima léto zima
47
60
32
35
31
46
8
9
5
2
12
*42

23
*52

8
9
5
3
10

13
*38

3
6
5
3
4

14
21
16
15
18

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

0
1
1
0
0

0
1
1
0
0

55

54

28

37

17

21

13

3

4

1

31

38

24

33

7

30

2

2

0

0

46
***

57
***

48
11

63
***

27
10

53
3

16
2

20
2

11
0

16
0

1

2

0

1

0

0

2
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Internet (celkem)
Turistické informační
portály (Kudy z nudy,
jiné)
Bannery
(reklamy,
upoutávky na webu)
Vyhledávače (Seznam,
Google, atd.)
Facebook, sociální sítě
Jiné

**66

71

67

**64

85

68

76

69

70

50

34

19

35

5

3

4

1

17

7

20

0

3

1

1

51
9
41

7
76
45

9
54
44

63
0
19

2
63
27

56
1
41

46
1
40

Poznámka: * tisk, televize, rozhlas společně, ** internet jen celkem, *** knižní průvodce

Zdroj: Monitoring domácích návštěvníků v turistických regionech ČR, 2015.
Destinace Český Krumlov je zařazena do komunikační kampaně agentury CzechTourism na
podporu příjezdového cestovního ruchu jako místo UNESCO. Hodnocení efektivity této
komunikační kampaně zaměřené na svět realizovala agentura STEM/MARK (2014)
v Německu, Číně, Rusku a Brazílii. Cílem bylo zmapovat vnímání a zaznamenání on-line
reklamní kampaně a její celkové hodnocení respondenty zkoumaných zemí.
Z výsledků vyplývá, že nejčastěji dotazovaní zaznamenali banner Praha, ale na druhém a
třetím místě banner Českého Krumlova 1 a 2. Banner Český Krumlov 3 byl vyhodnocen jako
druhý nejpoutavější hned po Praze. Při zapamatování lokality, na kterou je propagace
zamířena, uvedli dotazovaní nejčastěji Prahu. Český Krumlov byl na třetím místě po Praze a
Karlových Varech v součtu všech dotazovaných zemí (Rusové, Němci, Číňané).
Z dotázaných Němců si konkrétně na Český Krumlov nevzpomněl žádný z dotazovaných.
Nejčastěji si na Český Krumlov vzpomněli Rusové (hned po Praze a Karlových Varech) a
Číňané si nejčastěji vzpomněli na Prahu a na druhém místě na Český Krumlov.
Pro PR aktivity a komunikaci s médii Český Krumlov využívá zejména tiskové zprávy, které
jsou k dispozici v záložce OIS www.ckrumlov.cz/b2b. Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu a zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism jsou pořádány press
tripy.
Podpora prodeje (s podporou internetu)
Spolupráce s partnery je realizována s využitím pravidelně aktualizované databáze kontaktů
(místní podnikatelé, organizace a sdružení; regionální partneři, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, CzechTourism), prostřednictvím eNewsletteru a nabídky služeb pro partnery dostupnou
na www.ckrumlov.cz/sluzby2015. Nabídka partnerského marketingu je rozdělena do třech
partnerských balíčků (BASIC, STANDARD, PROFI) s rozpisem jednotlivých služeb, cenou a
s platností vždy na jeden kalendářní rok. Aktualizace probíhá minimálně jedenkrát ročně při
objednávce služeb. Spolupracující subjekty mohou v průběhu roku aktualizovat přístup ke
„svým“ prezentacím sami nebo prostřednictvím Infocentra.
Situační analýza
Soubor dat není zcela relevantní k formulaci cílů marketingového plánu a k rozhodnutí o co
nejefektivnějším mixu komunikačních nástrojů, jak do rozsahu, tak s ohledem na vývoj
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ukazatelů v delším časovém období. Chybí také komentáře k jednotlivým zjištěním.
Například:
 nárůst počtu přenocování v 1. – 3. čtvrtletí 2013 o 2,4 % v kategoriích hotel a penzion
znamená, že jezdí více turistů nebo zůstávají déle?
 nárůst využití parkovišť ve správě města v 1. – 3. čtvrtletí 2013 oproti stejnému
období 2012, u osobních automobilů o 4 % více, u autobusů o 20,4 % více. Znamená
to více jednodenních návštěvníků a tedy pokles turistů?
Pro segmentaci nebyl zvolen dostatečný počet segmentačních kritérií. V segmentaci chybí
zejména rozlišení na jednodenní návštěvníky a turisty, včetně jejich spotřebního chování,
odkud návštěvníci přijíždějí – země (ostatní asijské země?), kraje České republiky, počet.
Vhodné je také využít nových trendů pro segmentaci, viz rozdělení segmentů podle
psychografické segmentace (dle životního stylu) či archetypální segmentace. Domácí
návštěvníci jsou rozděleni na Cestovatele, Paštikáře, Požitkáře, Baťůžkáře a Výletníky (PPM
Factum, 2014). Zahraniční návštěvníci (Evropa) jsou rozděleni dle archetypální segmentace
(očekávání s cestováním, bariéry, zdroje) na Rekreanty, Pařmeny, Požitkáře, Dobrodruhy a
Poutníky (Schéma 12).
Schéma 12 Zdroje informací pro výběr dovolené v Českém Krumlově – domácí návštěvníci

Zdroj: ČCCR-CzechTourism, 2015.
Pro volbu marketingového mixu a nástrojů komunikačního mixu je důležité rozšířit a
prohloubit segmentaci, aby bylo možné lépe uspokojit potřeby návštěvníků a na druhé straně
stanovit efektivní a účinný komunikační mix s ohledem na vynaložené prostředky. V případě,
kdy nejsou stanoveny segmenty, dochází k uplatnění nástrojů hromadného marketingu, což je
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nabízení destinace bez segmentace. Tato forma marketingu je poměrně nákladná a málo
účinná.
Hodnocení prodeje produktů destinace Český Krumlov
Data k hodnocení produktů nejsou dostatečná. Infocentrum má přehled o prodaných Český
Krumlov Card a prodaných paketech. Český Krumlov Card se prodává v Infocentru a
jednotlivých institucích, které jsou součástí karty a zároveň je součástí paketů, prodávaných
Infocentrem či součástí paketů vybraných ubytovacích zařízení. Z Grafu 80 vyplývá, že se
dlouhodobě počet prodaných Český Krumlov Card do roku 2014 snižoval. V roce 2014 došlo
k nárůstu prodeje. Jedním z cílů marketingového plánu města Český Krumlov pro rok 2014
bylo snižovat sezónní výkyvy a prostřednictvím Český Krumlov Card navýšit návštěvnost
v mimosezónních měsících. V měsících leden, březen, říjen a listopad roku 2014 byly prodeje
Český Krumlov Card vyšší než v roce 2013. Jen v únoru 2014 se jich prodalo méně než ve
stejném měsíci roku 2013.
Graf 80 Počet prodaných kusů Český Krumlov Card v období 2011 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle Infocentra Český Krumlov, 2015.
Oficiální informační systém nabízí celkem tři dárkové pobyty zacílené na image
destinace Český Krumlov: Krumlov inspirující, Krumlov vznešený a Krumlov královský.
Nabídka je v češtině, němčině a angličtině. První dva produkty jsou téměř totožné. Produkty
cílí na segment požitkářů, kdy jádrem produktu je Český Krumlov Card doplněná a originální
dobový portrét, gastronomii a wellness v případě produktu Krumlov královský. Infocentrum
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má přehled o počtu a příjmech z paketů prodaných svým prostřednictvím. To je jen zlomek
z celkově prodaných paketů individuálních, skupinových a dalších, které realizují
podnikatelské subjekty, zejména ubytovací zařízení a/nebo ve spolupráci s touroperátory.
Data od podnikatelských subjektů není možné dle vyjádření Infocentra získat.
Infocentrum sleduje data za uskutečněné prohlídky města v členění na standardní (němčina,
angličtina, čeština, italština, ruština, španělština a francouzština) a prohlídky v japonštině,
které realizuje agentura MIKI Travel. Počty realizovaných prohlídek jsou sledovány v období
2008 – 2014. Za období 2012 – 2014 jsou sledovány počty prohlídek v členění na jazyky a
měsíce. Z Tabulky 76 je vidět, že prohlídky v japonštině mají vysokou dynamiku, kdy v roce
2014 došlo k trojnásobnému nárůstu oproti roku 2008. Nejvíce prohlídek v japonštině se
uskutečnilo v roce 2012 (719) a od tohoto roku počet prohlídek mírně klesá.
Tabulka 76 Počty organizovaných prohlídek v období 2008 – 2014
Standardní
383
364
332
324
383
485
407

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

MIKI travel
174
261
483
719
623
525

Zdroj: Vlastní zpracování podle Infocentra Český Krumlov, 2015.
V počtu cizojazyčných prohlídek zprostředkovaných Infocentrem Český Krumlov převažují
prohlídky v japonštině, s velkým odstupem pak následují prohlídky v angličtině a češtině.
Podíl ostatních jazyků je v průměru za sledované roky pod hranicí dvaceti prohlídek za rok.
 Město Český Krumlov poskytlo na marketing destinace v roce 2015 částku 1,5 mil. Kč.
 Za klíčové produkty destinace jsou považovány UNESCO a relaxace, hudební festivaly,
cesty za poznáním, Český Krumlov Card a školní výlety.
 Destinace Český Krumlov je zařazena do komunikační kampaně agentury
CzechTourism na podporu příjezdového cestovního ruchu jako místo UNESCO.
 Český Krumlov Card se prodává v Infocentru a jednotlivých institucích, které jsou
součástí karty a zároveň je součástí paketů, prodávaných Infocentrem či součástí paketů
vybraných ubytovacích zařízení. V roce 2014 bylo celkem prodáno 2 583 Český Krumlov
Card.

2.7.1. Terénní šetření provedené v Českém Krumlově
Terénní šetření bylo provedeno v Českém Krumlově dne 5. prosince v čase 10:00 – 14:45
hod. a zaměřilo se na historické centrum města (Latrán, Vnitřní město). Tazateli byli tři
členové řešitelského týmu (Attl – Tabulka 77, Kalabisová, Tittelbachová – Tabulka 78) a
výběr respondentů byl náhodný, přičemž snahou bylo oslovit především podnikatele a jejich
zaměstnance. Celkem odpovídali respondenti na čtyři otázky:
(1) Jak hodnotí turisté úroveň služeb (nejenom daného zařízení, ale i ostatních služeb
v Českém Krumlově)?
(2) Co turistům v Českém Krumlově chybí a s čím nejsou spokojeni?
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(3) Odhadněte podíl návštěvníků podle zdrojových destinací!
(4) Jaký je podíl českých návštěvníků?
Tabulka 77 Výsledky terénního šetření ve městě I
Subjekt
kavárna
KOLEKTIV
Latrán

Kontaktní osoba
servírka

hotel
DVOŘÁK
Radniční ulice

recepční

kavárna + hotel majitelka
KONVICE
+ 2 číšníci
Horní ulice

kavárna,
cukrárna

majitel

Výsledky
Moderní kavárna na pěší zóně v ulici Latrán. Zprvu
neochota mluvit (nelíbilo by se to majiteli), posléze již
bez problémů.
(1) Hodnocení známkou 1-2.
(2) Návštěvníci si stěžují na příliš vysoké ceny
služeb.
(3) Nelze přesně odhadnout, návštěvníci jsou
z celého světa, stejně zastoupeni Asiaté,
anglicky mluvící a německy mluvící návštěvníci.
(4) Podíl českých návštěvníků je cca 30 %.
Klasický hotel**** v Radniční ulici u mostu přes Vltavu.
Taktéž neochota mluvit, dokonce odmítnutí rozhovoru,
po vysvětlení již bez problémů.
(1) Hodnocení služeb známkou 1.
(2) Návštěvníci si stěžují na nedostatek některých
služeb, konkrétně v centru města chybí lékárna
(mají proto vlastní minilékárnu dostupných léků)
a některé maloobchodní prodejny (ovocezelenina apod.).
(3) Podíl návštěvníků dle zdrojových zemí se nedá
vyčíslit, hosté jsou z celého světa.
(4) Ani podíl českých návštěvníků nedokázala
recepční odhadnout, ale dle jejího tvrzení
„každý den jsou zde během roku ubytováni také
Češi.“
Kavárna, cukrárna a hotel v Horní ulici. Velmi ochotní
odpovídat, a to jak majitelka, tak i dva číšníci.
(1) Hodnocení služeb známkou 2 (majitelka sama
uznává některé nedostatky).
(2) Majitelka vnímá
- nedostatek některých maloobchodních
služeb v Českém Krumlově;
- nedostatek některých služeb vadí rovněž
rezidentům (chybí maloobchodní prodejny
ovoce/zelenina, maso/uzeniny apod.);
- číšníci si stěžují na výraznou sezónnost
zaměstnanosti (cca 9 měsíců);
- město podle nich nic nedělá proto, aby se
zkrátila mimosezóna;
- dále si číšníci stěžují na nevraživost
rezidentů k poskytovatelům služeb (např.
poničená auta při parkování číšníků apod.).
(3) Podíl zahraničních návštěvníků je 50 %
německy mluvící, 20 % jsou návštěvníci
z anglicky mluvících zemí, 20 % Asiaté.
(4) Podíl českých návštěvníků je do 10 %, ale
jejich podíl se pomalu zvyšuje, jsou za ně rádi.
Velká ochota odpovídat, majitel je členem Sdružení
cestovního ruchu v Českém Krumlově, o našich
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KRUMLOVSKÁ
FONTÁNA
náměstí
Svornosti

aktivitách věděl od J. Malečka.
(1) Hodnocení služeb známkou 1-2.
(2) Nevidí problém v soužití rezidentů
s návštěvníky.
(3) V turistické sezóně je 60 % návštěvníků
z České republiky a 40 % ze zahraničí, v zimní
mimosezóně je 90 % Čechů a 10 %
zahraničních návštěvníků.

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Tabulka 78 Výsledky terénního šetření ve městě II
Subjekt
YELOW
GALLERY
Umělecká
galerie
Latrán
Podniková
prodejna
JITEX
Minitextil
Bauerová
Latrán

Kontaktní osoba
Prodejce

Výsledky
Prodejní galerie. Majitel nebyl česky mluvící a odmítl
odpovídat, neměl zájem o spolupráci. Neodpověděl ani
na jeden z dotazů.

majitelka

Zámecká
apartmá a IC
Zámek 57

zaměstnankyně

COOP potraviny
Latrán 55

prodavačka

Ateliér
Konvalinková
Latrán 42

prodavačkakeramička

Army shop
Latrán

majitel

Firemní prodejna firmy JITEX. Velice vstřícný přístup a
ochota odpovědět na otázky.
(1) Většina zákazníků jsou rezidenti nebo Češi.
Majitelka je rezidentkou Českého Krumlova a
úroveň hodnotí známkou 1-2.
(2) Majitelka má v prodejně malý kontakt s turisty.
(3) Majitelka má v prodejně malý kontakt s turisty.
(4) 90 %.
Pozn.: nejvíce turistů v prodejně jsou Rusové a
Asiaté – slušní, bariérou pro majitelku je neznalost
cizího jazyka, 12 let provozovala penzion.
(1) Hodnocení služeb známkou 2.
(2) Nevidí problémy.
(3) Podíl zahraničních návštěvníků je celkem 70 %,
z toho nejvíce německy mluvící, následují 20 %
Asiaté, Australané a USA.
(4) Podíl českých návštěvníků je 30 %.
Velká ochota odpovídat, majitel je členem Sdružení
cestovního ruchu v Českém Krumlově, o našich
aktivitách věděl od J. Malečka.
(1) Hodnocení služeb známkou 1-2.
(2) Nevidí problém v soužití rezidentů
s návštěvníky.
(3) V turistické sezóně je 60 % návštěvníků
z České republiky a 40 % ze zahraničí, v zimní
mimosezóně je 90 % Čechů a 10 %
zahraničních návštěvníků (60 % Asiaté, 30 %
Němci, 10 % Rusové).
(1) Hodnocení služeb známkou 1-2.
(2) V Českém Krumlově nebydlí, studovala zde,
dojíždí z Plzně na výpomoc, problémy nevidí.
(3) Většina zahraničních návštěvníků jsou
Rakušané a Němci, Rakušané se pravidelně
vracejí (min. 1x ročně).
(4) Český obchod – většina návštěvníků jsou Češi.
(1) Hodnocení služeb známkou 3.
(2) V Českém Krumlově nebydlí, dojíždí z Prahy,
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Zlatnictví
Donato
Latrán 3

majitel
prodavač

Egon
Schiele prodejce
Muzeum
vstupenek
Široká 71

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

(3)

Wax muzeum
Kájovská 68

prodejce
vstupenek

(4)
(1)
(2)
(3)

Informační
centrum
Náměstí
svornosti 2

pracovnice IC

(4)
(1)
(2)

(3)
(4)

kde má další obchody. Nevraživost rezidentů
vůči turistům nevnímá. Chybí lavičky,
odpadkové koše, fontánky; nízká kvalita služeb
restaurací.
Většina Němci, Rakušané.
50 % Češi.
Hodnocení služeb známkou 3.
Cizinec, nízká kvalita služeb.
Asiaté, Rusové, USA, Austrálie.
5 %.
Hodnocení služeb 2-3.
V Českém Krumlově nebydlí, denně dojíždí.
Vysoké ceny v restauracích, chybí polední
menu za 100 Kč, návštěvníky směřuje jen do
restaurace Na louži – ochotní, dobré ceny,
kvalitní prostředí, otevřeno i o svátcích,
spokojenost zákazníků. Turisté jsou zkušení –
srovnávají Český Krumlov s Prahou, Hlubokou,
s nabídkou jsou spokojeni, ceny ubytování jsou
odpovídající; mění se struktura stravovacích
služeb – přibývají kavárny. Velké procento lidí
dojíždí do Českého Krumlova denně za prací.
60 % německy mluvící, Asiaté, 20 – 30 % USA,
Austrálie.
10 % Češi.
Hodnocení služeb 2. Rezidentka, chybí služby
pro rezidenty.
Krásná atmosféra města, návštěvníci se
vracejí, rezidenti negativně vnímají Asiaty.
50 % zahraničních – převažují Němci,
Rakušané, s velkým odstupem Britové, Asiaté
minimum.
50 % Čechů, v létě více.
Hodnocení služeb 1-2.
Nejvíce se líbí zámek, atmosféra města –
vracejí se. Chybí: ukazatele WC, stojany na
kola, terminál na karty. Špatná úroveň gastro
služeb, zaměřují se na jednorázové skupiny,
doporučit lze restaurace: Markéta, Papas, 99,
Na louži; rezidenti mají zvýhodněné vstupné na
akce.
65 % zahraničních – nejvíce Rakousko,
Německo.
35 % domácí, více v zimě.

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
 Provedené terénní šetření je zaměřeno na příliš malý vzorek respondentů (14 subjektů),
aby bylo možné vyvodit obecné závěry. U řady subjektů bylo zřejmá počáteční nechuť a
obava poskytovat jakékoliv informace. V některých případech se podařilo tuto nechuť
překonat či zmírnit, jinde nikoliv.
 Hodnocení služeb je diferencované, nicméně se dá shrnout do těchto bodů:
o celkové hodnocení služeb se vešlo do úrovně 1 až 3, až na výjimky bylo spíše
kladné;
o s úrovní ubytovacích služeb je spíše spokojenost, kvalita stravovacích služeb
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je kolísavá, někdy vyloženě nedostačující;
v centru chybí některé typy prodejen, které jsou důležité především pro
rezidenty (ovoce-zelenina, maso-uzeniny apod.).
 Češi tvoří většinou zajímavou a vítanou skupinu zákazníků.
 Nedostatky se týkají informačního a orientačního systému ve městě, nedostatku
bankovních terminálů, služeb pro cykloturisty, laviček atd.
 Někteří zaměstnanci i podnikatelé si stěžují na sezónnost, jiní ji však naopak vítají.
V některých případech se projevuje určitá nevraživost rezidentů vůči poskytovatelům
služeb.
o
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3. Přínosy a náklady plynoucí z rozvoje cestovního ruchu pro
různé zájmové skupiny cestovního ruchu na rozvoj města
Cestovní ruch v destinaci je možné vnímat v celé řadě souvislostí. Jedná se o sociálněekonomický jev, jev velmi složitý, vnitřně bohatě strukturovaný. I přes jeho složitost a
mnohoodvětvovost lze kvantifikovat ekonomické přínosy (a v souvislosti s tím i určovat cíle)
cestovního ruchu (Schéma 13). Goeldner (2000, s. 418) shrnuje cíle cestovního ruchu do tří
oblastí:
 maximalizovat množství duševních zážitků pro turisty;
 maximalizovat zisk pro firmy, které nabízejí služby a zboží pro turisty;
 maximalizovat přímé (primární) a nepřímé (sekundární) vlivy turistických výdajů na
komunitu nebo region, ve kterém se cestovní ruch odehrává.
Schéma 13 Ekonomické přínosy cestovního ruchu a jejich dopad na destinaci
Místní obyvatelé, návštěvníci
(rezidenti, účastníci cestovního ruchu)

Ekonomické přínosy
cestovního ruchu

Soukromý sektor
(podnikatelé, profesní asociace)
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.

Veřejná správa
(obec, kraj, stát)

Při realizaci veřejně prospěšných investičních akcí vzniká otázka jejich správného posouzení
a vyhodnocení jejich přínosů pro jednotlivé zájmové skupiny. Jednou z metod, kterou je
možné pro tento účel použít, je metoda CBA – Cost Benefit Analysis, která člení náklady a
přínosy podle vybraných kritérií (Tabulka 79). Za veřejně prospěšnou investici lze považovat
takovou akci, která přispívá nejen k maximalizaci zisku, resp. tzv. čistého Cash Flow
investora, ale vede ke zvýšení užitku všech subjektů, v jejichž prospěch investor investiční
akci realizuje. Příkladem takovýchto investičních projektů jsou například investice do
kulturních, sportovních, společenských a volnočasových projektů, které mohou podporovat
rozvoj cestovního ruchu.
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Tabulka 79 Členění nákladů a přínosů podle vybraných kritérií dle CBA
Kritérium
Podle subjektu, kterého se přínosy a
náklady dotýkají

Struktura
stát
municipalita (obec)
podnikatelské subjekty
ostatní organizace
domácnosti
předinvestiční fáze
investiční (výstavbová) fáze
provozní fáze
poprovozní fáze
hmotné povahy
nehmotné povahy
finanční povahy
kvantifikovatelné
nekvantifikovatelné
přímo plynoucí z projektu
nepřímo plynoucí z projektu
(indukované přínosy a náklady)

Podle fáze života projektu, do kterého
časově přínosy a náklady spadají
Podle věcné povahy přínosů a nákladů
Podle schopnosti vyjádřit přínosy a náklady
v kvantitativních jednotkách
Podle jednoznačnosti příčinné souvislosti
mezi přínosy a náklady a investičním
projektem

Zdroj: Vlastní zpracování podle Sieber, 2015.
Před vlastním zhodnocením ekonomických přínosů a nákladů spojených s rozvojem
cestovního ruchu v Českém Krumlově je vhodné sledovat určité závislosti několika jevů na
sobě navzájem. Z těchto závislostí je možné indikovat další potenciální směry rozvoje
cestovního ruchu v destinaci.
Na základě získaných údajů z vodohospodářské oblasti lze konstatovat, že existuje přímá
středně silná závislost mezi počtem přenocování ve městě a množstvím odpadní vody. Tato
závislost je popsána korelačním koeficientem v hodnotě 0,56. Regresním modelem by pak byl
polygon 2. stupně s koeficientem determinace 0,79. To znamená, že model ze 79 % ukazuje,
že změna množství spotřebované odpadní vody je vysvětlována počtem přenocování
realizovaným na území města Český Krumlov (Graf 81). Dalším ukazatelem, který je stabilní,
je samozřejmě počet stálých obyvatel města a jejich spotřeba. Taková závislost se však již
neprojevila na množství spotřeby pitné vody. Je vidět, že turisté, kteří ve městě přenocují,
nespotřebovávají pitnou vodou z vodovodního řádu v takovém množství, aby se to projevilo
její zvýšenou spotřebou, tedy ze statistického hlediska přímou závislostí mezi těmito
proměnnými. Limitou tohoto výpočtu jsou nekompletní data za všechny čistírny odpadních
vod, které s odpadní vodou z území města Český Krumlov hospodaří.
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Graf 81 Korelační pole (odpadní voda, počet přenocování) s proloženou spojnicí trendu ve
tvaru polynomu 2. stupně a s regresní přímkou včetně koeficientu determinace
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov a ČSÚ, 2015.
Co se týká závislosti mezi množstvím vyprodukovaného odpadu a počtem přenocování, pak
se v tomto případě projevuje střední nepřímá závislost. Na tomto místě se jedná o velmi
nestandardní výsledek, a to i z pohledu vývoje množství vyprodukovaného směsného
komunálního odpadu za město Český Krumlov, kdy se toto množství za posledních patnáct let
zvýšilo pouze o 3 %. Počet přenocování vzrostl 3,4 krát (Graf 82). Při detailnějším pohledu na
data za jednotlivé roky je zřejmé, že data nejsou zcela kompatibilní. Výrazný propad
vyprodukovaného odpadu městem Český Krumlov v letech 2007 – 2012, kdy rozdíl oproti
předchozímu, ale i nastávajícímu období činil 1 000 tun, není prakticky ani teoreticky možný.
Usuzujeme na chybu v dodaných datech.
Graf 82 Korelační pole (směsný odpad, počet přenocování) s proloženou spojnicí trendu ve
tvaru polynomu 2. stupně a s regresní přímkou včetně koeficientu determinace
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Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov ČSÚ, 2015.
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Z Tabulky 80 jasně vyplývá nesouvislost časové řady, kde mezi lety 2011 a 2010 dochází
k poklesu o 48 % odpadní vody, která protekla čistírnou odpadních vod Český Krumlov, mezi
lety 2013 a 2012 je tento rozdíl dokonce 54 %. Neexistuje v těchto datech žádný objektivní
důvod (výrazný úbytek obyvatel, snížení počtu přenocování ve městě), který by byl důvodem
k tam rapidnímu snížení odpadní vody. Je zřejmé, že je chyba na straně dodávky dat a tím
pádem korelační ukazatel vykazuje silnou, ale nepřímou závislost. Logicky nelze potvrdit, že
čím více se realizuje přenocování v ubytovacích zařízeních v Českém Krumlově, tím méně je
vyprodukováno odpadní vody, která protéká čistírnou odpadních vod Český Krumlov.
Tabulka 80 Závislost mezi počtem přenocování a odtokem odpadní vody přes čistírnu
odpadních vod Český Krumlov
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet přenocování
81 500
76 464
84 866
99 155
145 578
159 309
168 092
168 245
184 765
183 597
195 687
212 352
215 441
242 923
275 557

Čistírna
odpadních vod
10 734 566
9 922 457
10 322 797
7 145 344
7 638 269
7 458 444
7 938 249
8 138 695
8 447 889
8 039 444
6 415 833
3 990 506
4 310 818
2 421 923
2 725 822

Řetězový
index

Korelace
-0,87887856

0,92
1,04
0,69
1,07
0,98
1,06
1,03
1,04
0,95
0,80
0,62
1,08
0,56
1,13

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Závisle proměnnou je výše tržeb v půjčovnách se sportovním vybavením a nezávisle
proměnnou pak počet přenocování. Na základě výpočtu korelačního koeficientu, který dosáhl
hodnoty 0,94, lze hovořit o přímé velmi těsné závislosti s regresní funkcí ve tvaru přímky.
Čím více roste počet přenocování, tím více rostou i tržby půjčoven se sportovními potřebami
(Graf 83). Regresní model je vysvětlen danou proměnou z 89 %. Zbylých 11 % tvoří velice
pravděpodobně jednodenní návštěvníci destinace, kteří nejsou v počtu přenocování zahrnuti a
přenocování v individuálních ubytovacích zařízeních.
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Graf 83 Korelační pole s vyjádřením regresní přímky a koeficientem determinace mezi
proměnnými výše tržeb půjčoven se sportovním vybavením a počtem přenocování
v hromadných ubytovacích zařízeních v Českém Krumlově v letech 2001 – 2014
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Zdroj: Vlastní zpracování podle SCR v ČK a ČSÚ, 2015.
Tabulka 81 uvádí počet návštěvníků Státního hradu a zámku Český Krumlov v letech 2005 –
2014. Z ní je patrné, že návštěvnost této historické památky v čase roste, a to o necelých 10 %
za celé sledované období.
Tabulka 81 Návštěvnost Státního hradu a zámku Český Krumlov v letech 2005 – 2014
Počet návštěvníků
336 216
340 478
349 641
338 305
311 188
292 684
323 496
316 084
322 780
369 176

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zdroj: Vlastní zpracování podle SHZ ČK, 2015.
Na počet návštěvníků Státního hradu a zámku Český Krumlov má vliv několik ukazatelů.
Vedle počasí a sezóny považujeme za zásadní vliv počet přenocování v hromadných
ubytovacích zařízeních a počet zaparkovaných vozů na sledovaných parkovištích, resp. počet
osob, které těmito vozy (osobními automobily, autobusy) přijíždějí. Samozřejmě zde se jedná
o kvalifikovaný odhad bez zahrnutí veřejné dopravy. Daleko přesnějším ukazatelem by byl
počet jednodenních návštěvníků města. U ukazatele počet přenocování v hromadných
ubytovacích zařízeních je bariérou chybějící údaj za počet přenocování v individuálních
ubytovacích zařízeních. Přes tyto bariéry byly vypočítány korelační koeficienty ukazující
závislost mezi proměnnými za období let 005 – 2014 (Tabulka 82).
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Tabulka 82 Korelační koeficienty mezi proměnnými
Korelační koeficient
Počet návštěvníků SHZ
Počet přenocování v HUZ
Počet osob v zaparkovaných
vozech

1
0,2089

Počet
přenocování v
HUZ
0,2089
1

Počet osob
v zaparkovaných
vozech
0,2085
-

0,2085

-

1

Počet
návštěvníků SHZ

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Je zřetelné, že mezi počtem návštěvníků Státního hradu a zámku Český Krumlov existuje
s oběma ukazateli přímá, ale nízká závislost. Regresní funkcí je vždy polynom 2. stupně
s koeficientem determinace okolo 25 %. Jednak se projevují bariéry popsané výše a je zřejmé,
že oba ukazatele musí na závisle proměnnou působit současně. Pokud je tedy provedena
regrese, kdy počet návštěvníků hradu a zámku závisí současně jak na počtu přenocování, tak i
na počtu osob přijíždějících do města osobními automobily a autobusy, které parkují na
sledovaných veřejných parkovištích, pak je výslednou křivkou parabola. Z výsledků je patrné,
že pokud bychom chtěli získat relevantní regresní model popisující celkovou závislost
ukazatele počet návštěvníků Státního hradu a zámku Český Krumlov, pak bychom museli mít
k dispozici další proměnné, jednak ty, které jsou naznačeny jako bariéry, tzn. počet
přenocování v individuálních ubytovacích zařízeních, dále počet osob přijíždějících veřejnou
hromadnou dopravou a dále počet osob využívající vodní dopravu. Bohužel pro sestavení
kompletního modelu nejsou k dispozici potřebná data.
Z hlediska nákladů a přínosů cestovního ruchu pro město Český Krumlov zpracovali autoři
SWOT analýzu rozdělenou do tří tematických celků – ekonomické účinky cestovního ruchu
(Tabulka 83), marketing destinace (Tabulka 84) a management destinace (Tabulka 85).
Jednotlivá písmena označují anglické ekvivalenty pro jednotlivé prvky SWOT analýzy – S:
silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a ohrožení
(Threats).
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Tabulka 83 SWOT analýza – ekonomické účinky cestovního ruchu
Silné stránky
S1: Aktivní přístup orgánů veřejné správy
k rozvojovým projektům cestovního ruchu
S2: Stoprocentní vlastnictví města Český
Krumlov v Českokrumlovském rozvojovém
fondu
S3: Unikátní soubor kulturně-historických
atraktivit
S4: Legislativní rámec cestovního ruchu
(obecně závazné vyhlášky a nařízení města)
S5: Formulovaný strategický plán města
s prioritou cestovní ruch
Příležitosti
O1: Geografická poloha v České republice i
ve vztahu k sousedním zemím
O2:
Převažující
coopkurence
zainteresovaných skupin
O3: Diverzifikované zdroje financování
podpory rozvoje cestovního ruchu (ESIF,
PPP)

Slabé stránky
W1: Předpoklady pro plnění podmínek
zápisu města na Seznam UNESCO
W2: Vysoké náklady na údržbu kulturněhistorických atraktivit města
W3:
Stagnující
kvalita
infrastruktury
cestovního ruchu

Ohrožení
T1: Cestovní ruch není vnímán místními
obyvateli jako jednoznačně pozitivní jev
přinášející ekonomický rozvoj města
T2: Rostoucí požadavky na vybavenost a
kvalitu služeb pro seniory
T2: Preference místních podnikatelů v
dosahování
zisku
před
kvalitou
poskytovaných služeb
T3: Inputovaná ekologická zátěž (doprava,
hluk, odpad)
T4: Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a
proměnlivá kvalita poskytovaných služeb

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Tabulka 84 SWOT analýza – marketing destinace Český Krumlov
Silné stránky
S1: Zápis města na Seznam UNESCO
S2: Intenzivní komunikace Český Krumlov
Tourism s jednotlivými zainteresovanými
skupinami (stakeholders)
S3: Propagace města na zahraničních
veletrzích
S4: Jednotná vizuální identita města
S5: Webová prezentace města včetně OIS
Příležitosti
O1: Multiplikační efekty cestovního ruchu
(zaměstnanost, daňová výtěžnost)
O2: Goodwill města Český Krumlov
O3: Intenzivnější zaměření na domácí
cestovní ruch
O4: Využití internetu při propagaci destinace
O5: Komplementární činnost Jihočeské
centrály cestovního ruchu a ČCCRCzechTourism
O6: Využívání OIS města Český Krumlov
v širším zájmovém regionu
O7: Nízká návštěvnost mimo hlavní sezónu

Slabé stránky
W1:
Snadná
dostupnost
nabídky
konkurenčních destinací jak v tuzemsku, tak
v zahraničí
W2: Formulování vize destinace odpovídá
spíše misi

Ohrožení
T1: Nízký podíl vícedenních pobytů
s přenocováním ve městě
T2: Rostoucí nabídka a propagace
konkurenčních městských destinací
T3: Nedostatečný počet marketingových
šetření pro identifikaci potřeb návštěvníků
města
T4:
Neexistence
krizového
scénáře
komunikace
T5: Nedostatečná kulturní a turistická
nabídka ve městě mimo hlavní sezónu

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
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Tabulka 85 SWOT analýza – management destinace Český Krumlov
Silné stránky
S1:
Existence
lokální
organizace
destinačního managementu (Český Krumlov
Tourism)
S2:
Spolupráce
Českokrumlovského
rozvojového fondu s Městským úřadem
Český Krumlov
S3: Český Krumlov Tourism je uznávanou
oficiální turistickou autoritou s důvěrou a
mandátem města
S4: Českokrumlovský rozvojový fond nemá
ohrožující substituty
S5: Formulovaný plán podpory rozvoje
cestovního ruchu
S6: Kvalifikované personální zajištění
Příležitosti
O1: Turisticky velmi atraktivní lokality jak pro
domácí tak zahraniční návštěvníky
O2: Využívání relevantnějších dat pro tvorbu
strategických záměrů
O3:
Zlepšení
komunikace
města
s podnikateli
O4: Zvýšení přínosů města z členství ve
sdruženích a organizacích cestovního ruchu

Slabé stránky
W1: Lokální charakter působení Český
Krumlov Tourism
W2:
Pokles
disponibilních
finančních
prostředků na rozvoj cestovního ruchu

Ohrožení
T1: Formální naplňování strategických
dokumentů a plánu podpory rozvoje
cestovního ruchu
T2: Nedostatečné měření a vyhodnocování
výkonů (přínosů) cestovního ruchu pro
město
T3:
Závislost
činnost
organizace
destinačního managementu na zdrojích
města a grantech
T4: Překročení meze únosné kapacity území

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
Měření efektů cestovního ruchu na lokální úrovni je velmi složité. Rozsah a možnosti
získávání statistických dat mají klesající tendenci od celostátní přes regionální až po lokální
úroveň. K vyčíslení přínosů cestovního ruchu pro ekonomiku na regionální a lokální úrovni se
používají nabídkově- a poptávkově-orientované metody, na úrovni státu lze ekonomické
přínosy cestovního ruchu zjistit ve vybraných zemích prostřednictvím Satelitního účtu
cestovního ruchu (TSA), který má Česká republika sestaven.
Hlavní přínosy cestovního ruchu pro město Český Krumlov jsou uvedeny v Tabulce 86.

179

Tabulka 86 Ekonomické přínosy cestovního ruchu v Českém Krumlově pro zainteresované
skupiny























Orgány veřejné správy
Se zhruba 13 300 obyvateli je Český Krumlov 101. největším městem České
republiky z celkového počtu 6 242 obcí.
V letech 2009 – 2013 hospodařilo město s relativně vyrovnaným rozpočtem.
Celkové příjmy se pohybovaly mezi 307 – 419 mil. Kč a celkové výdaje se
pohybovaly mezi 286 – 412 mil. Kč.
Rozpočtové určení daní a místní poplatky se významně podílí na daňových
příjmech rozpočtu města.
V letech 2007 – 2013 činilo inkaso z daně z nemovitých věcí 93,1 mil. Kč.
Město Český Krumlov je v celorepublikovém srovnání na 10. místě v objemu
výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity. V letech 2000 – 2014 činil výběr z těchto poplatků, které jsou
s rozvojem cestovního ruchu úzce provázány, 51,7 mil. Kč.
V letech 2009 – 2013 činilo inkaso z místních poplatků za užívání veřejného
prostranství, za povolení k vjezdu do vybraných míst a ze vstupného 27 mil.
Kč.
V letech 1992 – 2014 dosáhly kapitálové výdaje z rozpočtu města částku 1,7
mld. Kč, z toho na cestovní ruch bylo vynaloženo 918 mil. Kč (55,3 %).
Významné investice do cestovního ruchu realizuje Českokrumlovský
rozvojový fond, který je ve stoprocentním vlastnictví města. V letech 1993 –
2013 dosáhly tyto investice částky 411 mil. Kč.
Významným investorem ve zvelebování kulturně-historického dědictví ve
městě je Státní hrad a zámek Český Krumlov, který v letech 1990 – 2014
proinvestoval celkem 575 mil. Kč.
Celkové investice veřejného sektoru do rozvoje cestovního ruchu dosáhly
v letech 1990 – 2014 částky 3 mld. Kč.
V letech 2002 – 2014 dosáhly celkové tržby z parkovišť, která provozuje
Českokrumlovský rozvojový fond, 133 mil. Kč.
V rámci Českokrumlovského rozvojového fondu působí úsek cestovního
ruchu – Český Krumlov Tourism, který vykonává agendu organizace
destinačního managementu. Město poskytuje ročně na marketingové aktivity
částku 1,5 mil. Kč.
Podnikatelské subjekty
Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Krumlov vykazuje
z hlediska hodnocení potenciálu cestovního ruchu v České republice (bez
Prahy) nejvyšší hodnotu celkem 2 580 bodů.
Cestovní ruch zaměstnává v Českém Krumlově 3 082 osob. Při zohlednění
vlivu stínové ekonomiky je v cestovním ruchu zaměstnáno ve městě 3 700
osob.
V Českém Krumlově je ideální kvalifikační struktura obyvatel pro
zaměstnanost v cestovním ruchu. Zhruba 67 % obyvatel je v produktivním
věku 15 – 64 let.
Město Český Krumlov vykazuje nejvyšší zastoupení podniků s převažující
aktivitou v oboru ubytování, stravování a pohostinství z celkového počtu
podnikatelských subjektů, kterých je 13,6 %. V celém Jihočeském kraji činí
tento podíl 7,1 %.
Ve městě je evidováno 3 062 aktivních podnikatelských subjektů, z nichž 19 %
vykazuje jako hlavní podnikatelskou činnost aktivitu spojenou se sektorem
cestovního ruchu a 13 % vykazuje jako vedlejší podnikatelskou činnost
aktivitu spojenou se sektorem cestovního ruchu.
Největší podíl (61 %) z hlediska zaměstnavatelů tvoří fyzické osoby podnikající
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dle živnostenského zákona. Celkem 35 % ekonomických subjektů eviduje mezi
1 – 5 zaměstnanci.
Ve městě dochází k postupnému nárůstu počtu lůžek v hromadných a
individuálních ubytovacích zařízeních. Městský úřad Český Krumlov eviduje
celkem 4 582 lůžek a hosté realizují průměrně 1,5 přenocování. Čisté využití
lůžek postupně vzrůstá a nyní dosahuje hodnoty 34,9 %. Stravovací zařízení
disponují celkem 8 621 místy k sezení.
Místní obyvatelstvo a návštěvníci
Státní hrad a zámek Český Krumlov, který je 2. největším hradním a zámeckým
komplexem v České republice, je se zhruba 350 000 návštěvníky ročně
nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihočeském kraji.
V celorepublikovém měřítku je 17. nejnavštěvovanější turistickou památkou ze
400 sledovaných objektů.
Za klíčové produkty destinace jsou považovány UNESCO a relaxace, hudební
festivaly, cesty za poznáním, Český Krumlov Card a školní výlety.
Současným klíčovým produktem destinace je Český Krumlov Card zahrnující
vstupy do 4 muzeí. V roce 2014 bylo prodáno celkem 2 583 karet.
Nejvyšší denní návštěvnost města je ve 3. čtvrtletí (37 %), naopak nejnižší
návštěvnost města je v 1. čtvrtletí (12 %). Nejsilnějším dnem návštěv města je
sobota.
Místní obyvatelé mají rozsáhlou nabídku společenského, kulturního a
sportovního vyžití ve městě, kde se ročně koná nespočet akcí.

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
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4. Vyhodnocení pozitivních a negativních vlivů cestovního ruchu
v dosavadním vývoji na destinaci cestovního ruchu
Destinací cestovního ruchu rozumíme přirozený celek, který má z hlediska podmínek rozvoje
cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, které jej odlišují od konkurenčních destinací. Podle
UNWTO představuje destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a
službami cestovního ruchu (infrastrukturou), které si strana poptávky (individuální účastníci
nebo skupiny účastníků cestovního ruchu) vybírá pro svou návštěvu a které strana nabídky
(poskytovatelé služeb) přináší na trh.
Cestovní ruch v destinaci je ovlivněn řadou faktorů, z nichž nejdůležitější jsou předpoklady,
kterými destinace disponuje na straně jedné a systém řízení destinace na straně druhé. Pro
budoucí rozhodování a strategické plánování je tedy důležité vědět, jakým směrem se cestovní
ruch v Českém Krumlově v předchozím období ubíral, kde hledat v jeho rozvoji pozitivní a
kde negativní vlivy.
Co tedy v období od roku 1989 nejvíce pozitivně ovlivnilo rozvoj cestovního ruchu v Českém
Krumlově?
 Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
Prvním a neoddiskutovatelným faktorem ovlivňujícím rozvoj destinace cestovního ruchu
podmínky, kterými tato destinace disponuje. Podle Mariotovy funkčně chorologické metody
lze předpoklady cestovního ruchu rozdělit do tří základních skupin, a to na předpoklady
selektivní, lokalizační a realizační. A právě lokalizační předpoklady, především pak
předpoklady kulturně-společenské či kulturně-historické, tvoří významnou konkurenční
výhodu Českého Krumlova. Tato výhoda byla ještě posílena zápisem Českého Krumlova na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1992.
 Osvícený přístup k podpoře rozvoje cestovního ruchu
Jednotlivé kroky, které byly hned na počátku 90. let 20. století spojeny s transformací
Českého Krumlova z okresního města s výrobní (průmyslovou) a administrativně správní
(okresní město) funkcí do dnešní podoby, lze označit za šťastné a svým způsobem
vizionářské. K těmto krokům patří privatizace bytového fondu v Českém Krumlově s
následným založením Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. Byla zde zjevná
snaha od počátku transformace řídit cestovní ruch v Českém Krumlově systematicky,
s využitím zahraničních zkušeností a za podpory nástrojů strategického plánování. To vše
bylo vtěleno do základních dokumentů (studie Horwath Consulting apod.), jež na dlouhou
dobu ovlivnily rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově.
 Založení Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.
Významným a neopakovatelným krokem pozitivně ovlivňujícím pozdější rozvoj cestovního
ruchu v Českém Krumlově bylo založení Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.
Ten plnil od počátku funkci „realitní kanceláře“, postupně se však začal angažovat na poli
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cestovního ruchu. Stejně jako byla a je důležitá „realitní“ role Českokrumlovského
rozvojového fondu, se postupně stala důležitou i jeho role v podpoře a řízení cestovního ruchu
v Českém Krumlově. Pozitivně lze ve vztahu k cestovnímu ruchu hodnotit funkci
Českokrumlovského rozvojového fondu při budování a konsolidaci parkovišť a jejich
plošném provozování, stejně tak při budování turistického informačního centra.
Vyvrcholením této role pak byla transformace části fondu do podoby organizace
destinačního managementu.
 Péče o kulturní památky
Kulturně-historické prostředí Českého Krumlova bylo po celé porevoluční období
systematicky kultivováno. Kromě oprav a zprovoznění původně využívaných historických a
kulturních objektů přibyly a byly zprovozněny i objekty nové. Postupem času se
návštěvníkům města otevíraly i další možnosti společenského a kulturního vyžití, přibývalo
pravidelných i jednorázových kulturních akcí a podniků. Tento proces byl a je pozitivní nejen
pro návštěvníky města, ale i pro jeho rezidenty. Nebezpečím komplexní revitalizace
historického centra města je však možnost ztráty genia loci neboli ducha místa, který je spojen
s neopakovatelnou atmosférou, kterou Český Krumlov dosud má a která sem přitahuje jeho
návštěvníky.
Nutné je také hledat odpověď na otázku, co negativního ovlivnilo či ovlivňuje rozvoj
cestovního ruchu v Českém Krumlově.
 Vztah rezidentů k cestovnímu ruchu
Vztah rezidentů k cestovnímu ruchu prošel několika fázemi. Ve svém prvopočátku byl
ovlivněn tím, že až do roku 1945 byl Český Krumlov městem s převažujícím německým
obyvatelstvem a noví osídlenci si teprve vztah k městu budovali. Tento proces byl
dlouhodobý a v některých aspektech trvá dodnes. To se přeneslo i do vnímání cestovního
ruchu a jeho rozvoje v podmínkách Českého Krumlova. V první fázi po roce 1989 vnímali
obyvatelé Českého Krumlova rozvoj cestovního ruchu jako pozitivní faktor rozvoje města.
S růstem některých negativních tendencí (komercionalizace cestovního ruchu, postupná
dualizace společnosti, redukce obytné funkce centra města spojená s omezováním
některých služeb pro rezidenty) se jejich vztah zhoršoval. Na druhou stranu vytvoření
rozsáhlého kulturně-společenského zázemí města (určeného převážně pro návštěvníky) je
atributem zvyšování kvality života i pro místní obyvatele.
 Komercionalizace cestovního ruchu
Primární zaměření cestovního ruchu na ekonomické efekty a výsledky může být omezujícím
faktorem dalšího rozvoje destinace. Snaha maximalizovat výnosy z cestovního ruchu je sice
pochopitelná, může ale vést ke stagnaci a ohrožení dalšího fungování destinace. Důsledkem
komercionalizace je možný vznik turistického ghetta (území určené pouze pro potřeby
cestovního ruchu s vyloučením rezidentů), vytváření demonstračního efektu (napodobování a
přizpůsobování se chování návštěvníků), ztráta genia loci, inscenizace (převádění tradic a
obyčejů akčním způsobem zpravidla ve smyslu vžitých představ návštěvníků o kultuře daného
etnika), vznik tzv. duálního světa, folklorizace a ztráta autenticity destinace.
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Budování managementu destinace cestovního ruchu „shora“ – bez užšího
zapojení podnikatelské sféry
Organizace destinačního managementu vznikla tzv. top-down způsobem, tj. shora,
z rozhodnutí orgánu veřejné správy. Tato organizace byla založena městem Český Krumlov a
touto funkcí byl pověřen Českokrumlovský rozvojový fond. Tento způsob vzniku organizace
destinačního managementu je jistě legitimní, otázkou však zůstává jeho maximální funkčnost,
a to především ve vztahu k podnikatelské sféře. Bez aktivního a plnohodnotného zapojení
podnikatelů do všech činností destinačního managementu nelze vybudovat plnohodnotnou
a plně funkční organizaci destinačního managementu. Partnerem se zde postupně stalo
Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s. Toto Sdružení má 22 členů a aktivně se
zapojuje do některých aktivit spojených s podporou a rozvojem cestovního ruchu v Českém
Krumlově.
 Nízká úroveň kooperace s navazujícími destinacemi
Jak vyplynulo z předchozího textu, disponuje území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Český Krumlov vůbec nejlepším potenciálem cestovního ruchu v České republice.
Tento potenciál je tvořen jak atraktivitami cestovního ruchu, tak i plochami a liniemi
vytvářejícími předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Jedná se o území bipolární, kde na jedné
straně je Český Krumlov s jeho kulturně-historickými předpoklady, na straně druhé je oblast
Lipenska s převažujícími přírodními předpoklady. Zatímco Český Krumlov je sezónní
destinací s vrcholem turistické sezóny od jara do podzimu, je Lipensko a speciálně oblast
Lipna dnes již klasickou dvousezónní destinací. Celé území má další předpoklady pro růst,
podmínkou je ale dekoncentrace některých aktivit cestovního ruchu a vzájemná spolupráce
mezi jednotlivými aktéry.


Možnost vyškrtnutí ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO
Zápis Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
patří k významným mezníkům v jeho rozvoji, přičemž dlouhodobě pozitivně ovlivňuje
cestovní ruch v Českém Krumlově. Problematickou se však stala otázka dalšího fungování
otáčivého hlediště, které zde funguje od roku 1958. Jeho umístění v zámecké zahradě je ze
strany UNESCO dlouhodobě kritizováno. Jedná se o záležitost trvající již řadu let, zatím bez
konečného rozuzlení. Řešení tohoto problému musí být záležitostí širokého konsensu, neboť
zájmy zainteresovaných stran (město Český Krumlov, obyvatelé, návštěvníci, poskytovatelé
služeb, památkáři, architekti, provozovatelé divadla, ministerstvo kultury atd.) jsou značně
diferencované a není možné při rozhodování uplatňovat pouze jedno hledisko. Pokud
hodnotíme hrozbu vyškrtnutí Českého Krumlova ze Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO čistě z pohledu cestovního ruchu, pak lze s velkou
pravděpodobností předpokládat, že by vyškrtnutí ze Seznamu mělo negativní dopad a že by
se postupně mohla snižovat motivace návštěvníků k návštěvě Českého Krumlova. V této
souvislosti je nutné podotknout, že srovnávat případ možného vyškrtnutí se situací Drážďan,
které tento krok potkal v roce 2009, je irelevantní. Drážďany jsou zemským hlavním městem
s rozsáhlou a široce diverzifikovanou ekonomickou strukturou, kde cestovní ruch hraje
významnou, ale nikoliv dominantní roli.
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5. Návrh systému pravidelného sběru a sledování dat a stanovení
vyhodnocování výkonů cestovního ruchu v Českém Krumlově pro
rozvoj cestovního ruchu v budoucnu
Tabulka 87 navrhuje 21 základních indikátorů, které by měly být sledovány buď ze strany
města, nebo ze strany Českokrumlovského rozvojového fondu. Ve většině případů se jedná o
data, kterými především disponuje městský úřad, ale nijak je ve vztahu k cestovnímu ruchu
nevyužívá a dále nezpracovává. Dále je zde vycházeno z předpokladu, že Českokrumlovský
rozvojový fond plní v cestovním ruchu funkci organizace destinačního managementu.
Z pohledu monitoringu vývoje cestovního ruchu to znamená v prvé řadě sledovat a analyzovat
veřejně dostupná data z Českého statistického úřadu, která jsou sledována na úrovni obcí.
Tato data jsou zveřejněna v tzv. Veřejné databázi na webových stránkách www.czso.cz. Dále
se předpokládá, že právě fond bude zpracovávat data poskytnutá městským úřadem. Nutný a
zcela podmínečný předpoklad je, že z části (úseku) Českokrumlovského rozvojového fondu
zaměřené na cestovní ruch, bude vybudována silná organizace destinačního managementu,
která bude stát na stabilní členské základně tvořené jak zástupci veřejného sektoru, tak
představiteli podnikatelského sektoru a dalších partnerů, bez kterých bude řízení destinace
fungovat jen velmi obtížně.
Navržená sada 21 indikátorů je sadou optimální, nikoliv povinnou nebo nějak závaznou. Je na
zadavateli, které indikátory bude sledovat a zpracovávat. Pro realizaci sběru dat k některým
nastaveným indikátorům je zapotřebí spolupráce s dalšími subjekty, což samozřejmě
předurčuje, že k naplňování těchto indikátorů dojde v budoucnu. Tabulka 88 obsahuje
metodická doporučení, jak lze s jednotlivými indikátory pracovat a proč je nutné je sledovat
pro vyhodnocování výkonů cestovního ruchu v destinaci.
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Tabulka 87 Doporučený soubor indikátorů určený k pravidelnému sledování a vyhodnocování výkonů cestovního ruchu v destinaci
Indikátor

Jednotka měření

I1: Počet hromadných a
individuálních ubytovacích zařízení
dle jednotlivých kategorií
(kategorizace podle ČSÚ)
I2: Počet lůžek v HUZ a IUZ dle
jednotlivých kategorií
(kategorizace podle ČSÚ)

Počet HUZ a IUZ

I3: Čisté využití lůžek v HUZ a IUZ

% podíl obsazenosti

I4: Počet hostů v HUZ a IUZ

Celkový počet v členění na
rezidenty a nerezidenty

Celkový počet dle typů a
kategorií ubytovacích
zařízení

I5: Počet přenocování v HUZ a Celkový počet v členění na
IUZ
rezidenty a nerezidenty
I6: Šetření profilu domácího a
zahraničního turisty/návštěvníka.
Z toho vyplyne:
 počet jednodenních
návštěvníků
 spokojenost účastníků CR
 výše výdajů
 motivace k návštěvě
 návratnost účastníků CR
 Způsob dopravy do

Podle nastavení jednotlivých
otázek
v dotazníkovém
šetření
(počet,
škála
spokojenosti, výše výdajů
v Kč, slovní vyjádření)
Nutné v každé sezóně (letní,
zimní) shromáždit min. 500
responsí

Zdroj dat/
Metoda sběru dat
Databáze města pro
účely platby místního
poplatku z ubytovací
kapacity
Databáze města pro
účely platby místního
poplatku z ubytovací
kapacity
Databáze města pro
účely platby místního
poplatku z ubytovací
kapacity
Databáze města pro
účely platby místního
poplatku z ubytovací
kapacity
Databáze města pro
účely platby místního
poplatku z ubytovací
kapacity
Dotazníkové šetření na
základě metodiky
šetření CzechTourism –
Sběr dat – domácí CR
(Monitoring 2010 –
2014), dále rozšířit i na
zahraniční návštěvníky
v členění dle průzkumu
agentury STEM/MARK

Periodicita měření

Zodpovědný subjekt
sběru dat
Dle četnosti plateb za Město Český Krumlov
místní poplatek
z ubytovací kapacity
Roční

Město Český Krumlov

Roční

Město Český Krumlov

Měsíční

Město Český Krumlov

Měsíční

Město Český Krumlov

Sezónní – léto, zima

ČKRF – externí
dodavatel, např.
Jihočeská univerzita

destinace
I7: Návštěvnost turistických cílů

Počet
domácích
a
zahraničních
návštěvníků
turistických cílů
produktů Počet, cena, tržba

I8: Počet prodaných
včetně vyjádření cen
I9: Výše finančních prostředků
vložených do marketingových
aktivit
I10: Evaluace marketingových
aktivit
I11: Počet klíčových eventů (akcí)

Interní data subjektů
spravujících turistické
cíle
Dle prodeje

Měsíční

ČKRF

Měsíční

ČKRF + členové a
partneři
ČKRF + členové a
partneři

Rozpočet na marketing za Interní data
destinaci

Roční

Zásah a vliv na rozhodnutí Marketingový průzkum
na
(opakovaný)
výběr
návštěvy destinace
Počet eventů
Interní data

1x za 2 roky

I12: Počet návštěvníků klíčových Počet návštěvníků
eventů (akcí)
I13:
Počet
pracovních míst Počet
pracovních
míst
v kategoriích
CZ
NACE v jednotlivých kategoriích
vztahujících
se
k cestovnímu
ruchu podle číselníku ČSÚ

Interní data

Nutné vytvořit metodiku
na základě nastavení
spolupráce všech
subjektů uvedených
jako zodpovědné
subjekty
I14:
Podíl
pracovních
míst Počet
pracovních
míst Nutné vytvořit metodiku
obsazených
rezidenty obsazených rezidenty
na základě nastavení
v kategoriích
CZ
NACE
spolupráce všech
vztahujících
se
k cestovnímu
subjektů uvedených
ruchu podle číselníku ČSÚ
jako zodpovědné
subjekty, přizvat
městskou policii
z důvodu nastavení
možných kontrol
I15: Počet návštěvníků
Počet návštěvníků TIC
Interní data TIC (nutné
informačních center ve městě dle
ze strany ČKRF
země původu, obsah dotazu
nastavit jednoduchou
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Měsíční
Měsíční
Roční

Roční

Měsíční

ČKRF – Externí
dodavatel, např.
Jihočeská univerzita
ČKRF + členové a
partneři
ČKRF + členové a
partneři
Město Český Krumlov
ve spolupráci s Úřadem
práce, živnostenským
úřadem, ČKRF,
Jihočeskou
hospodářskou komorou
Město Český Krumlov
ve spolupráci s Úřadem
práce, živnostenským
úřadem, ČKRF,
Jihočeskou
hospodářskou komorou

ČKRF ve spolupráci s
TIC

metodiku)
Interní data TIC (nutné
ze strany ČKRF
nastavit jednoduchou
metodiku)
I17: Počet prodaných Český
Počet kusů, příjmy v Kč
Interní data ČKRF a
Krumlov Card včetně příjmů
partnerů
I18: Celkový objem spotřeby vody Celkový objem spotřeby Evidence města ve
ve městě
vody ve městě [m3]
spolupráci
s dodavatelem
I19: Celkový objem
Celkový objem komunálního Evidence města ve
vyprodukovaného komunálního
odpadu [t]
spolupráci
odpadu
s dodavatelem služeb
svozu komunálního
odpadu
I20: Celkový objem vyčištěné
Celkový objem vyčištěné Evidence města ve
odpadní vody
odpadní vody ve městě [m3]
spolupráci s ČOV
I21: Frekvence obměn
Frekvence a důvody změn
Monitoring města –
personálního a politického složení
usnesení a zápisy ze
ve vedení města
zastupitelstva a rady
města
I16: Příjmy z prodaných produktů Příjmy v Kč
TIC

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
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Měsíční

ČKRF ve spolupráci s
TIC

Měsíční
Měsíční

ČKRF + členové a
partneři
Město Český Krumlov

Měsíční

Město Český Krumlov

Měsíční

Město Český Krumlov

Roční

Město Český Krumlov

Tabulka 88 Práce s indikátory
Indikátor
I1: Počet hromadných a
individuálních ubytovacích
zařízení dle jednotlivých kategorií
podle metodiky ČSÚ
(www.czso.cz)

I2: Počet lůžek v HUZ a IUZ dle
jednotlivých kategorií podle
metodiky ČSÚ (www.czso.cz)

Metoda zpracování
Výsledek
Analýza časových řad
Vývoj počtu HUZ a IUZ v čase
Podíl HUZ a IUZ na % podíl HUZ a IUZ na všech UZ
celkovém počtu
Bazický index

% poklesu či nárůstu

Řetězový index

% poklesu či nárůstu

Analýza časových řad

Vývoj počtu lůžek v HUZ a IUZ
v čase; celkový počet lůžek

Podíl lůžek v HUZ a IUZ

% podíl lůžek HUZ a IUZ

Bazický index

% poklesu či nárůstu

Řetězový index

% poklesu či nárůstu

I3: Čisté využití lůžek v HUZ a
IUZ

Podíl počtu hostů v HUZ a % podíl obsazenosti
počtu lůžek

I4: Počet hostů v HUZ a IUZ
(rezidenti a nerezidenti)

Analýza časových řad

Vývoj počtu hostů v HUZ a IUZ
v čase; celkový počet hostů
v jednotlivých kategoriích UZ

Bazický index

% poklesu či nárůstu

Řetězový index

% poklesu či nárůstu

Interpretace/Účel
Trend ve vývoji UZ (HUZ a IUZ)
Převažující druh UZ s vazbou na
poptávku a návštěvnost; diverzifikace UZ
v ČK podle kategorizace
Pokles či nárůst HUZ a IUZ oproti
původnímu roku sledování
Pokles či nárůst HUZ a IUZ oproti
předchozímu roku sledování
Trend ve vývoji počtu lůžek v HUZ a IUZ;
základ pro odvod místního poplatku z
ubytovací kapacity; základ pro výpočet
zaměstnanosti na základě
Schmidhauserova koeficientu; výpočet
Defertovy funkce
Diverzifikace lůžkové kapacity v ČK
s ohledem na kategorizaci UZ
Pokles či nárůst lůžek v HUZ a IUZ oproti
původnímu roku sledování
Pokles či nárůst lůžek v HUZ a IUZ oproti
předchozímu roku sledování
Podíl obsazenosti, porovnání s ostatními
místy UNESCO, porovnání s průměrem
v ČR, porovnání s konkurenty; kontrola
s údaji o odvodu místních poplatků
vztahujících se k cestovnímu ruchu
Rostoucí či klesající trend v počtu turistů
v ČK; návaznost na kapacitu a skladbu
nabízených ubytovacích služeb
Pokles či nárůst ubytovaných hostů v
HUZ a IUZ oproti původnímu roku
sledování; vazba na marketingová
opatření
Pokles či nárůst ubytovaných hostů v

I5: Počet přenocování v HUZ a
IUZ

Analýza časových řad

Bazický index
Řetězový index

I6: Šetření profilu domácího a
zahraničního turisty/návštěvníka.
Z toho vyplyne:
 počet jednodenních
návštěvníků
 spokojenost účastníků CR
 výše výdajů
 motivace k návštěvě
 návratnost účastníků CR
 Způsob dopravy do
destinace
I7: Návštěvnost turistických cílů

Zpracování dat
z dotazníkového šetření
(četnosti, závislosti, vývoj
v čase) pomocí MS Excel
nebo SPSS

HUZ a IUZ oproti předchozímu roku
sledování; vazba na marketingová
opatření
Vývoj počtu přenocování v HUZ a Lze vypočítat průměrnou dobu
IUZ v čase; celkový počet
přenocování s vyjádřením jejího trendu;
přenocování v jednotlivých
následná vazba na marketingová
kategoriích UZ
opatření; kontrola odvodu místních
% poklesu či nárůstu
poplatků
Pokles či nárůst počtu přenocování v
HUZ a IUZ oproti původnímu roku
% poklesu či nárůstu
sledování; vazba na marketingová
opatření
Pokles či nárůst počtu přenocování v
HUZ a IUZ oproti předchozímu roku
sledování; vazba na marketingová
opatření
Skladba účastníků CR v ČK, výše Kvalitativní obraz o účastníkovi CR v ČK.
jejich výdajů, návratnost a
Pokud bude provázeno pravidelně, pak
spokojenost návštěvníků a turistů. dojde k vyvozením trendům v poptávce a
spokojenosti účastníků CR v ČK. Silná
vazba na marketingové priority a
opatření, a na podnikatelské aktivity.
Důrazný apel na kvalitní sestavení
dotazníku profesionály!

Analýza časových řad

Vývoj počtu návštěvníků
turistických cílů v dělení na
rezidenty a nerezidenty
s vyjádřením sezónnosti

Bazický index

% poklesu či nárůstu
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Vyčíslení žebříčku turistických cílů podle
zájmů účastníků CR podle rezidentů a
nerezidentů; sledování trendů
v poptávce; vztah k marketingovým
opatřením;
Pokles či nárůst počtu návštěvníků
turistických cílů oproti původnímu roku
sledování; vazba na marketingová

Řetězový index

% poklesu či nárůstu

I8: Počet prodaných produktů Analýza časových řad
včetně vyjádření cen
Bazický index
Řetězový index

I9: Výše finančních prostředků Roční finanční
vložených do marketingových prostředků
aktivit
I10: Evaluace
aktivit

Vývoj počtu a skladby prodaných
produktů
% poklesu či nárůstu
% poklesu či nárůstu

alokace Vývoj počtu návštěvníků,
spokojenost a denní útrata

marketingových Nastavení sad indikátorů Zvýšení návštěvnosti, loajality a
pro měření jednotlivých hodnoty značky
marketingových
aktivit
(hodnocení internetu a
mobilní
komunikace,
hodnocení
reklamy,
hodnocení PR, hodnocení
podpory
prodeje),
kvantitativní a kvalitativní
indikátory – dotazníkové
šetření

I11: Počet klíčových eventů (akcí)

Korelace
nastavených Korelační koeficient (MS Excel)
marketingových indikátorů
s I4, I5, I6, I7 a I8
Analýza časových řad
Vývoj počtu centů, jejich skladba
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opatření
Pokles či nárůst počtu návštěvníků
turistických cílů oproti předchozímu roku
sledování; vazba na marketingová
opatření
Vývoj produktového portfolia, včetně
tržeb prodaných produktů.
Pokles či nárůst počtu prodaných
produktů oproti původnímu roku
sledování; vazba na marketingová
opatření
Pokles či nárůst počtu prodaných
produktů oproti předchozímu roku
sledování; vazba na marketingová
opatření
Hodnocení efektivity vynaložených
prostředků; vazba na marketingové akční
plány a jejich monitoring, rozhodování o
portfoliu komunikačních nástrojů
Výše nákladů na marketingové aktivity,
rozložení na realizaci marketingových
cílů, hodnocení marketingových plánů.

Vztah mezi marketingovými aktivitami a
výkonovými ukazateli CR.
Vytvoření nových motivátorů

I13: Počet pracovních míst Analýza časových řad
v kategoriích
CZ
NACE Analýza skladby (portfolia)
vztahujících se k cestovnímu pracovních míst
ruchu podle číselníku ČSÚ

Trendy v zaměstnanosti
(růst/pokles) pracovních míst
v rámci CZ NACE ve vztahu k CR
a jejich skladba

I14: Podíl pracovních míst Výpočet % podílu
obsazených
rezidenty
v kategoriích
CZ
NACE
vztahujících se k cestovnímu Analýza časových řad
ruchu podle číselníku ČSÚ
I15: Počet návštěvníků
Analýza časových řad
informačních center ve městě dle
země původu, obsah dotazu

% vyjádření, kolik pracovních
míst v CR je obsazeno rezidenty

návštěvnosti, vazba na tvorbu klíčového
produktu, image a značku destinace.
Diverzifikace eventů – klíčové, vedlejší a
podle (opakované) účasti rezidentů a
návštěvníků; sledování trendů
v poptávce; vztah k marketingovým
opatřením;
Pokles či nárůst počtu návštěvníků
eventů oproti původnímu roku sledování;
vazba na marketingová opatření.
Vazba na poptávku po pracovních
místech, na nabídku rekvalifikačních
kurzů, sledování ekonomických a
sociálních dopadů CR na město a jeho
obyvatele
Sledování ekonomických dopadů CR na
rezidenty města

Trend v obsazenosti pracovních
míst
Vývoj počtu návštěvníků IC
v dělení na rezidenty a
nerezidenty

Vytíženost IC; vývoj podílu domácích a
zahraničních návštěvníků v IC a aktuální
trendy v jejich poptávce po službách IC

I12: Počet návštěvníků klíčových
eventů (akcí)

Analýza časových řad

Vývoj počtu návštěvníků eventů
v dělení na rezidenty a
nerezidenty s vyjádřením
sezónnosti – resp. rozšíření
sezony

Bazický index

% poklesu či nárůstu

Řetězový index

% poklesu či nárůstu

I16: Příjmy z prodaných produktů Analýza časových řad
TIC

Vývoj výše příjmů

I17: Počet prodaných Český
Krumlov Card včetně příjmů

Vývoj počtu prodaných karet

Analýza časových řad
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Pokles či nárůst počtu návštěvníků IC
oproti původnímu roku sledování; vazba
na nákladová opatření v řízení IC
Pokles či nárůst počtu návštěvníků IC
oproti předchozímu roku sledování;
vazba na nákladová opatření v řízení IC
Vztah k řízení IC
Zjištění zájmu o ČK Card; vazba na
marketingová opatření a nastavení

Bazický index

% poklesu či nárůstu

Řetězový index

% poklesu či nárůstu

I18: Celkový objem spotřeby vody Korelace s I5
ve městě

Korelační koeficient (MS Excel)

I19: Celkový objem
vyprodukovaného komunálního
odpadu

Korelace s I5 a s I6 (počet Korelační koeficient (MS Excel)
jednodenních
návštěvníků)

I20: Celkový objem vyčištěné
odpadní vody

Korelace s I5

Korelační koeficient (MS Excel)

I21: Frekvence obměn
personálního a politického složení
ve vedení města

Podíl změny, deskripce

Deskripce, procentuální podíl
změny

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015.
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produktu
Pokles či nárůst počtu prodaných ČK
Card oproti původnímu roku sledování;
vazba na marketingová opatření
Pokles či nárůst počtu prodaných ČK
Card oproti předchozímu roku sledování;
vazba na marketingová opatření
Zjištění stupně závislosti mezi objemem
spotřebované vody a počtem
přenocování. Možnost modelace
regresního modelu a výpočet hraničního
limitu počtu přenocování vůči max.
objemu únosné spotřeby vody. Potvrzení
sezónnosti.
Zjištění stupně závislosti mezi objemem
komunálního odpadu a počtem
přenocování+počtem jednodenních
návštěvníků. Možnost modelace
regresního modelu a výpočet hraničního
limitu. Potvrzení sezónnosti.
Zjištění stupně závislosti mezi objemem
vyčištěné odpadní vody a počtem
přenocování. Možnost modelace
regresního modelu a výpočet hraničního
limitu. Potvrzení sezónnosti.
Zjištění míry obměny složení ve vedení
města (nestability) na základní ukazatele
cestovního ruchu ve městě, na
prosazování zájmů a cílů ze strategie
rozvoje města v části cestovní ruch.

6. Stanovení fáze, ve které se v současnosti destinace cestovního
ruchu nachází
V Českém Krumlově se orgány zabývající rozvojem a řízením cestovního ruchu zabývají jak
podporou tvrdých (investičních) projektů, tak měkkých (marketingových, vzdělávacích)
projektů. Tento trend není v ostatních obcích a regionech typický, neboť výrazně převažuje
v cestovním ruchu podpora tvrdých projektů na úkor projektů měkkých. Právě měkké
projekty mají za úkol podpořit udržitelnost tvrdých projektů a zaměřují se především na
management a marketing. Destinaci Český Krumlov lze doporučit realizaci měkkých projektů
zaměřených:
 na podporu zpracování marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu;
 na podporu spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu, které působí jak ve veřejném,
tak v soukromém sektoru;
 na rozvoj marketingové komunikace s místními obyvateli (rezidenty), podnikateli a
neziskovými organizacemi;
 na rozvoj nových, perspektivních forem a druhů cestovního ruchu.
Fáze vývoje řízení cestovního ruchu v destinaci (destinačního managementu) a zároveň i
odpovídající úroveň vztahů mezi veřejnou správou a soukromým sektorem jsou naznačeny
v Tabulce 89. Z dosavadní analýzy systému řízení cestovního ruchu vyplývá, že město Český
Krumlov se nachází ve 3. fázi vývojového stádia destinace cestovního ruchu. S ohledem na
udržitelnost rozvoje cestovního ruchu bude nutné vypracovat návrh reorganizace úseku
cestovního ruchu včetně Oficiálního informačního systému s cílem zkvalitnit a zefektivnit
management destinace a poskytované služby. Významným úkolem bude snížit ztrátu úseku
cestovního ruchu, který v roce 2014 skončil hospodaření se ztrátou 2,1 mil. Kč (o 261 tis. Kč
více ve srovnání s rokem 2013). Důvodem zhoršení bylo zajištění a zprostředkování služeb
v souvislosti s mimořádně velkými akcemi (ShowLight, Zemská výstava). Rovněž bylo
ukončeno zprostředkování průvodcovských služeb s nevýhodnou nízkou obchodní marží.
Tabulka 89 Vývojová stádia destinace cestovního ruchu a příslušná úroveň vztahů veřejného a
soukromého sektoru
Vývojové stádium
destinace cestovního ruchu

Charakteristika vztahu mezi subjekty

Silné konkurenční vztahy mezi podnikatelskými subjekty
bez náznaků společného postupu v zájmové oblasti,
z toho vyplývající slabá pozice individuálních aktérů na
trhu, atomizované služby. Veřejný sektor plní všeobecnou
úlohu poskytovatele veřejných služeb a statků.
Mezi subjekty v soukromém sektoru dochází k navázání
2. vývojové
stádium
– vztahů s cílem společného postupu při propagování
destinace cestovního ruchu. Nejčastější příčinou
rozvoj destinace (obce)
navázání vztahů a budování základů spolupráce je tlak
vnějšího prostředí a sílící konkurence okolních destinací
cestovního ruchu. Veřejný sektor začíná cíleně vytvářet
vhodné infrastrukturní podmínky pro rozvoj cestovního
1. vývojové
stádium
–
objevování
destinace
(obce)
na
trhu
cestovního ruchu
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3. vývojové
stádium
–
koordinovaný
rozvoj
cestovního
ruchu
v destinaci (obci)

4. vývojové
dozrávání
(obce)

stádium
–
destinace

5. vývojové
stádium
–
vrchol (zralost) destinace
(obce)

ruchu v destinaci (budování a modernizace existující
technické a dopravní infrastruktury apod.).
Začíná se projevovat synergický efekt ze vzájemné
spolupráce. Spolupráce přináší své pozitivní efekty pro
destinaci (např. růst počtu přenocování, růst tržeb apod.),
začíná vzájemná koordinace a rozvoj služeb, vytrácí se
atomizované služby, funguje propagace destinace jako
celku. Veřejný sektor podněcuje soukromý sektor ke
společnému postupu při plánování rozvoje destinace
cestovního ruchu a budování její konkurenční schopnosti,
iniciuje založení organizace destinačního managementu.
V destinaci začíná působit organizace destinačního
managementu, která spojuje veřejný a soukromý sektor.
Vztah mezi veřejným a soukromým sektorem v destinaci
je často legislativně upravený, nabývá charakter
podnikatelského vztahu, a to v oblasti marketingu
destinace jako celku (např. budování image pod
společnou značkou), plánování kvality (budování systému
kvality), integrovaného rozvoje všeobecné infrastruktury a
suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu.
Destinace dosahuje svůj vrchol díky partnerství veřejného
a soukromého sektoru, které integruje všechny
zainteresované na rozvoji cestovního ruchu (uplatňují se
zásady „nového“ cestovního ruchu). Partnerství veřejného
a soukromého sektoru je konsolidované, všichni partneři
chápou partnerství jako klíč k dosažení svých cílů účastí
na dosahování společných cílů, jsou ochotni nést
odpovědnost za vytyčené cíle.

Zdroj: Vlastní zpracování podle Palenčíková, 2008.
Pro další fázi rozvoje cestovního ruchu je třeba nalézat a veřejně deklarovat především tyto
přínosy:
 synergické efekty vzniklé spoluprací mezi všemi soukromými subjekty cestovního
ruchu a orgány veřejné správy;
 management marketing destinace jako celku (nejen obce), zahrnující nejen atraktivity
cestovního ruchu, ale také poskytovatele a zprostředkovatele služeb cestovního ruchu
zejména ve městě, ale i v jeho bezprostředním okolí;
 růst konkurenceschopnosti destinace cestovního ruchu v porovnání s jinými
srovnatelnými destinacemi (v případě Českého Krumlova zejména v zahraničí).
Nezbytným předpokladem rozvoje cestovního ruchu jsou atraktivity cestovního ruchu, ale
jejich existence v území nestačí. „Pro efektivní fungování cestovního ruchu jsou nezbytné
ještě další předpoklady – suprastruktura cestovního ruchu, infrastruktura cestovního ruchu,
všeobecná infrastruktura využitelná v cestovním ruchu a také neopomenutelná
administrativně-řídící infrastruktura v místech a regionech cestovního ruchu, jejíž součástí je
efektivně fungující systém řízení cestovního ruchu v území – destinaci (destinační
management). Komponenty systému řízení cestovního ruchu jsou v Českém Krumlově
nastaveny velmi dobře, ale je nutné dynamizovat procesy mezi jednotlivými prvky systému
řízení cestovního ruchu a zejména intenzivněji zapojit podnikatelské subjekty do procesu
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koordinace aktivit rozvoje cestovního ruchu při uplatňování principů destinačního
managementu. Bez soukromého sektoru není rozvoj cestovního ruchu v destinaci možný!
Životní cyklus destinace cestovního ruchu (TALC – Tourism Area Life Cycle) představuje
vývoj destinace na základě vývoje parametrů, které kvantitativně charakterizují rozvoj
cestovního ruchu. Jedná se o teoretický, hypotetický model, který poskytuje konceptuální
rámec pro studium vývoje destinace cestovního ruchu (Schéma 14). Při využití modelu je
nutné vypořádat se s prostorovým vymezením destinace a abstrahovat od mnoha vnějších
faktorů. Z hlediska potenciálu cestovního ruchu se hodnotí především vývoj hodnoty únosné
kapacity území. V cestovním ruchu byl celkový přístup uceleně zaveden Butlerem (1980),
přičemž v následujících letech došlo k řadě modifikací křivky životního cyklu destinace (např.
Goodall, 1992, Cooper a kol., 1993), Seaton, Bennet, 1996). Butlerův model byl doplněn o
typologizaci návštěvníků (Plog, 1973) a Noronhovy fáze (1976).
Schéma 14 Model životního cyklu destinace cestovního ruchu dle Butlera

Zdroj: Pásková, 2010.
Jako vhodný indikátor vývoje cestovního ruchu v území můžeme použít počet lůžek
v destinaci, resp. počet lůžkodnů. Do modelu lze zahrnout i další údaje (např. průměrné
výdaje návštěvníků, růst počtu návštěvníků, tržní podíl), které musí příslušná organizace
destinačního managementu dlouhodobě sledovat. V ideálním případě je vhodné sledovat
nejen kvantitativní, ale i kvalitativní ukazatele. Předmětný model má šest fází – objevení,
vtažení, rozvoj, konsolidace, stagnace a poststagnace, ze které vychází pět možných směrů –
úpadek, pokles, stabilizace, adaptace a omlazení. V Grafu 84 je zaznamenán vývoj počtu
lůžek a počtu lůžkodnů v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014.
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Graf 84 Vývoj počtu lůžek a lůžkodnů v Českém Krumlově v letech 2000 – 2014
1800000

5000

1600000

4500

1400000

4000
3500

1200000

3000

1000000

2500

800000

2000

600000

1500

400000

1000

200000

500

0

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lůžkodny

Lůžka

Pozn.: Vedlejší osa vpravo označuje počty lůžek ve městě.

Zdroj: Vlastní zpracování podle MÚ Český Krumlov, 2015.
Přestože existují studie jiných autorů, které zařazují destinace Český Krumlov do jiné z fází
životního cyklu, zpracovatel této studie se domnívá, že město Český Krumlov se v současné
době nachází ve fázi konsolidace. V této fázi dochází ke zpomalování tempa růstu
návštěvnosti, i když absolutní počet návštěvníků (zejména díky jednodenním návštěvníkům)
ještě stále roste a celkový denní počet návštěvníků převyšuje počet místních obyvatel.
Významná část místní ekonomiky je vázána na aktivity cestovního ruchu, které jsou pro
destinaci životně důležité jak z hlediska příjmů z cestovního ruchu, tak z hlediska
zaměstnanosti. V destinaci se objevují pobočky významných ubytovacích i stravovacích
řetězců a dochází k vytlačení, resp. potlačení běžných funkcí sídla (nejen obytné) funkcí
komerční, která je ve značné míře úzce zaměřena na nabídku služeb cestovního ruchu. Tento
jev je zpravidla doprovázen jádrovou (turistickou) inflací či kongescemi na veřejných
komunikacích a prostranstvích.
Ve fázi konsolidace nabývá na svém významu marketing destinace a zvyšují se snahy o
prodloužení turistické sezóny a jednoznačné definování zdrojových oblastí destinace. Typické
je organizování masového cestovního ruchu (organizované zájezdy a skupiny), kdy převažuje
typ návštěvníka bez zájmu o reálný život místních obyvatel, který směřuje do destinace, jež je
označována jako „turistický ráj“. Vysoké objemy počtu návštěvníků vzbuzují postupně stále
větší nespokojenost u místních obyvatel, a to zejména u těch, kteří z cestovního ruchu
neprofitují. Proto je vhodné sledovat postoje místních obyvatel k návštěvníkům a k rozvoji
cestovního ruchu, které se posuzují na základě Doxeyho iritačního indexu (1975), který
rozlišuje čtyři základní kategorie – euforie, apatie, znechucení, antagonismus.
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Rekapitulace a závěry
Český Krumlov dokázal po roce 1989 využít podmínek, které byly ve městě a jeho okolí
latentně přítomny a založil svou další prosperitu z velké části na rozvoji cestovního ruchu.
Tento krok byl kromě jiného vynucen strukturálními změnami místní ekonomiky, kdy došlo
k zániku či redukci výroby ve velkých průmyslových podnicích ve městě a jeho nejbližším
okolí. Rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově však byl iniciován především z nově
vzniklé vize založené na systematické podpoře cestovního ruchu a vytváření vhodných
podmínek pro jeho rozvoj. Tuto vizi město přijalo za svou a dále rozvíjelo ve svých
strategických dokumentech a navazujících plánech.
Rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově byl zásadně ovlivněn vhodně a svým
způsobem bezprecedentně realizovanou privatizací bytového fondu. Rozhodujícím a pro
město naprosto zásadním krokem bylo koncem roku 1991 zrušení Okresního podniku
bytového hospodářství a založení Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o., se
stoprocentním podílem města. Důsledkem této transformace bylo vytvoření společnosti,
prostřednictvím které mohlo město ovlivňovat způsob využití nejatraktivnějších nemovitostí
ve městě, a to především pro potřeby cestovního ruchu. Postupem času se role fondu měnila a
z „osvíceného“ správce městských realit se stále více stával aktivním nástrojem řízení
cestovního ruchu ve městě. Postupně bylo založeno turistické informační centrum, město
přijalo důležité strategické a koncepční materiály a poté došlo i ke vzniku organizace
destinačního managementu.
Z hlediska řízení cestovního ruchu v Českém Krumlově bylo pozitivní to, že od počátku 90.
let 20. století byla vymezena jasná vize, jež se postupně promítala do oblasti strategického
plánování města. V roce 1992 byl představen první dokument strategického plánování,
zpracovaný na zakázku firmou Horwath Consulting. Tehdy vytvořená marketingová strategie
cestovního ruchu Českého Krumlova znamenala zásadní obrat v řízení a nastolila zásadní
směr dalšího rozvoje města. Byla však výrazně orientována na ekonomické aspekty podnikání
a příliš nebrala do úvahy vztah k místnímu obyvatelstvu a také problematiku udržitelnosti
cestovního ruchu v destinaci.
Dalším krokem v rozvoji strategického plánování byly aktivity amerického prof. Mosse, pod
jehož vedením vznikla nová vize s výhledem na dvacet let. Vznikly nové záměry a cíle,
oblasti klíčových zájmů, definováno bylo třicet klíčových faktorů rozvoje a ze čtyř variant
predikovaného vývoje byla vybrána nejreálnější varianta. V roce 1996 však tým prof. Mosse
se svou aktivitou skončil. V roce 1997 převzala aktivitu v řízení cestovního ruchu výzkumná a
poradenská společnost VIp (později ivp). Později úlohu organizace destinačního
managementu převzal Destinační management Český Krumlov, který byl součástí
Českokrumlovského rozvojového fondu. Dnes tuto funkci zastává úsek cestovního ruchu –
Český Krumlov Tourism.
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Z hlediska životního cyklu destinace cestovního ruchu je Český Krumlov označován za
destinaci, kde je obtížné určit, v jaké fázi vývoje se nachází. V případě Českého Krumlova jde
o tak mnohovrstevnatý a komplikovaný vývoj, že se v jeho životním cyklu objevují znaky
hned několika vývojových fází současně. K objevení destinace došlo hned na počátku 90. let
minulého století, a to především díky návštěvníkům z nejbližších zemí, tj. Německa a
Rakouska. V polovině 90. let nastává fáze rozvoje. Kromě individuálních návštěvníků do
Českého Krumlova přijíždí stále více turistů prostřednictvím cestovních kanceláří. Cestovní
ruch nabývá masového charakteru a stává se hlavní ekonomickou aktivitou města. Přelom
tisíciletí můžeme označit jako fázi konsolidace. Tempo růstu se sice snížilo, objevili se však
postupně návštěvníci z nových zdrojových zemí, především ze zemí mimoevropských.
V současné době se postupně začínají projevovat ve vývojovém cyklu některé znaky stagnace,
zároveň však lze pozorovat i některé prvky omlazení destinace.
Z hlediska řízení destinace můžeme Český Krumlov v současnosti označit jako destinaci,
která se nachází ve třetím vývojovém stádiu dle úrovně vztahů mezi veřejným a soukromým
sektorem. Jednotlivé subjekty působící v cestovním ruchu si uvědomují synergické efekty
plynoucí ze vzájemné spolupráce. V destinaci jsou koordinovány jednotlivé aktivity veřejné
správy i poskytované služby podnikatelskými subjekty a funguje propagace destinace jako
celku. Nedaří se však při uplatňování principů destinačního managementu zapojit do
rozhodovacích procesů vedle orgánů veřejné správy i soukromý a neziskový sektor.
Dnes je Český Krumlov druhou nejvýznamnější destinací cestovního ruchu v České republice
po hlavním městě Praze. Pro svůj rozvoj má vynikající předpoklady, a to jak z hlediska
atraktivit cestovního ruchu, tak i z hlediska své polohy v turisticky přitažlivém přírodním
prostředí. Další rozvoj cestovního je však možný jen tehdy, pokud město vyřeší některé
problémy, které jsou s rozvojem cestovního ruchu spjaty. Jedná se především o možnost
vyřazení Českého Krumlova ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, což je reakce na nedořešený problém existence otáčivého hlediště v prostorách
zámecké zahrady. Další rozvoj cestovního ruchu je zároveň spoje se zkvalitněním
destinačního managementu a jeho uplatněním v řízení destinace.
Cestovní ruch generuje v Českém Krumlově přínosy pro veřejnou správu (např. rozpočtové
určení daní, místní poplatky, investice, zaměstnanost, zhodnocování majetku), podnikatelské
subjekty (např. generování příjmů, pracovní příležitosti, rozvoj doprovodných služeb) i místní
obyvatele (např. pracovní příležitosti, kulturní a společenské vyžití, vybavenost města).
Z celkového pohledu lze pro Český Krumlov považovat za nejvýznamnější ekonomické
přínosy cestovního ruchu tyto faktory:
 cestovní ruch vytváří množství pracovních míst;
 cestovní ruch je zdrojem příjmů do rozpočtu města;
 cestovní ruch přispívá k nadstandardní vybavenosti města;
 cestovní ruch rozšiřuje možnosti kulturního a společenského využití obyvatel;
 cestovní ruch pomáhá nahrazovat pokles průmyslové výroby rozvojem služeb;
 cestovní ruch vytváří množství podnikatelských příležitostí a vede k rozvoji služeb.
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Na výsledky Analýzy přínosů cestovního ruchu v Českém Krumlově (1. etapa projektu) by
mělo navázat zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa
projektu), která bude obsahovat konkrétní doporučení pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu
ve městě.
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Projektový tým
Projektový tým při řešení projektu zajišťovala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH). Jedná
se o soukromou vysokou školu, která vznikla v roce 1999 jako jedna ze tří prvních
soukromých vysokých škol v České republice. U příležitosti 20. výročí existence České
centrály cestovního ruchu-CzechTourism byla VŠH dne 11. prosince 2013 oceněna za
mimořádný počin v oblasti odborného vzdělávání. Vyučované studijní obory pokrývají celé
spektrum služeb, které jsou klíčové pro rozvoj cestovního ruchu – od hotelnictví a
gastronomie, přes management destinací cestovního ruchu až po marketingové komunikace
v oboru služeb. Na VŠH jsou vyučovány studijní obory v prezenční i v kombinované formě
studia jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni studia ve dvou studijních
programech Gastronomie, hotelnictví a turismus a Ekonomika a management.
Bakalářský stupeň
Hotelnictví (v českém a v anglickém jazyce)
Management destinace cestovního ruchu
Marketingové komunikace ve službách

Navazující magisterský stupeň
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingové komunikace

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.vsh.cz, 2015.
Významnou oblastí na VŠH je výzkumná činnost, která vychází ze specifického zaměření na
obory hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu. Výzkumná činnost vychází
z Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti na období
2011 – 2015. Od roku 2005 vydává VŠH časopis pro vědu a informace Czech Hospitality and
Tourism Papers, který je od 25. června 2015 zařazen v prestižní evropské databázi odborných
časopisů ERIH PLUS. Dne 29. listopadu 2013 získala VŠH status výzkumné organizace.
Aktivní spolupráce probíhá mezi školou a Společností vědeckých expertů cestovního ruchu.
V první dekádě nového tisíciletí se VŠH podílela na řešení projektů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR WA-037-05-Z06 Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České
republice se zvláštním zřetelem na kraje (2005 – 2006), WD-37-07-2 Výzkum domácího a
příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických
disparit (2007 – 2011) či Karlovarského kraje UEPRKKK-201209 Nová tvář Hotelu Stein
(2012). Ve spolupráci s dalšími pěti zahraničními vysokými školami se VŠH podílela na
řešení projektu Evropské komise WelDest – Health & Well-being in Tourism Destination
(2012 – 2014).
Pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism byl zhodnocen systém řízení cestovního
ruchu v České republice, který byl prezentován v publikaci Organizace cestovního ruchu
v krajích a v turistických regionech České republiky (2012), na kterou navázalo řešení
projektu Inovační přístup k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální úrovni
v České republice (2013 – 2014). Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism byla
zadavatelem projektu Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti
ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice (2014), na který navázal projekt
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Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu (2014 –
2015).
V Jihočeském kraji se VŠH podílela na řešení projektů Měření efektů cestovního ruchu v obci
Lipno nad Vltavou (2012 – 2013), Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice
a jejím okolí – Čertovy proudy Loučovice (2013), Podpora vzniku partnerství veřejného a
soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního
managementu (2014 – 2015) a Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje
cestovního ruchu v Českém Krumlově (2014 – 2015).
VŠH pořádá každoročně odbornou konferenci Hotelnictví, turismus a vzdělávání.
V zahraničních vztazích prohlubuje škola spolupráci především v rámci vzdělávacího
programu Erasmus+ a dne 9. prosince 2013 získala škola Erasmus University Charter pro
období 2014 – 2020. Vedle vzdělávací činnosti jsou podporovány i mezinárodní výzkumné
aktivity, z nichž mezi nejvýznamnější patří členství v organizacích EUHOFA a ATLAS.
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Řešitelský tým
Projekt Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém
Krumlově zpracovali tito řešitelé:
Ing. Pavel Attl, Ph.D., (*1957) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde
absolvoval v roce 2006 i doktorské studium v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. Od
roku 1999 je akademickým pracovníkem Vysoké školy hotelové v Praze, kde od roku 2008
zastává funkci vedoucího katedry cestovního ruchu. Jeho odborné zaměření je orientováno na
lázeňství a lázeňský cestovní ruch, dále na oblast prostorového plánování a systémů řízení
kvality v cestovním ruchu. V letech 2007 – 2011 byl členem řešitelského týmu projektu WD37-07-2 Výzkum domácího a zahraničního příjezdového cestovního ruchu ve vztahu k
zmírnění společensko-ekonomických disparit. V roce 2009 byl odpovědným řešitelem
projektu Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. V roce 2014 byl
jedním z řešitelů projektu Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a
výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice. V letech 2014 – 2015 je
odpovědným řešitelem projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje
cestovního ruchu v Českém Krumlově.
Kontakt: attl@vsh.cz
Ing. Anna Doležálková (*1982) vystudovala studijní program Ekonomika a management na
Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V současnosti se aktivně
věnuje doktorskému studiu v oboru Cestovní ruch na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja
Bela v Banské Bystrici. Jako odborná asistentka katedry cestovního ruchu na Vysoké škole
hotelové v Praze působí od roku 2014. V rámci výzkumné činnosti se v letech 2014 – 2015
podílí na řešení projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního
ruchu v Českém Krumlově. V rámci své předchozí činnosti se orientovala na problematiku
hotelnictví a cestovního ruchu nejen v České republice, ale dlouhodobě i v zahraničí
(Bermudy, Spojené království, Švýcarsko). Od počátku založení v roce 1993 se zároveň
spolupodílí na chodu rodinné restaurace v Kutné Hoře.
Kontakt: dolezalkova@vsh.cz
Ing. Jana Kalabisová, Ph.D., (*1978) je odbornou asistentkou katedry ekonomie a
ekonomiky Vysoké školy hotelové v Praze. Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu
České zemědělské univerzity v Praze, kde také absolvovala doktorské studium. Pracovala na
Ministerstvu životního prostředí ČR, pod Úřadem vlády ČR nebo na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2012 byla členkou řešitelského týmu projektu Nová tvář
Hotelu Stein v rámci dotačního titulu Inovační vouchery Karlovarského kraje a podílela se na
řešení projektu Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou. V letech 2014 –
2015 je členkou řešitelského týmu projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie
rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově.
Kontakt: kalabisova@vsh.cz
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Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., (*1977) vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu České
zemědělské univerzity v Praze, kde absolvovala i doktorské studium v oboru Systémové
inženýrství. Od roku 2009 je odbornou asistentkou katedry cestovního ruchu na Vysoké škole
hotelové v Praze. Ve svém zaměření se orientuje na destinační management a na kvantifikaci
regionálních a lokálních dopadů cestovního ruchu. Podílí se na řešení řady domácích a
mezinárodních výzkumných projektů, z nichž nejvýznamnější byl projekt Evropské komise
WelDest (2012 – 2014). V letech 2011 – 2012 byla odpovědnou řešitelkou projektu
Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. V roce
2012 se podílela na řešení projektu Nová tvář Hotelu Stein, Měření efektů cestovního ruchu
v obci Lipno nad Vltavou a v roce 2013 byla spoluřešitelkou projektu Možnosti vodáckého
využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí. V letech 2013 – 2014 byla odpovědnou
řešitelkou projektu Inovační přístup k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální
úrovni v České republice. V roce 2014 se podílela na řešení projektů Analýza výběru místních
poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České
republice a Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního
ruchu založením lokální organizace destinačního managementu. V letech 2014 – 2015 je
odpovědnou řešitelkou projektu Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu a podílela
se na řešení projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu
v Českém Krumlově. Od roku 2014 je členkou Mezinárodního sdružení vědeckých expertů
cestovního ruchu (AIEST). Je členkou redakčních rad časopisů Czech Hospitality and
Tourism Papers a Studia Turistica.
Kontakt: plzakova@vsh.cz
Ing. Petr Studnička (*1983) je absolventem Vysoké školy hotelové v Praze. Na Ekonomické
fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici dokončuje doktorské studium v oboru
Cestovní ruch. V současné době zastává pozici vedoucího katedry hotelnictví na Vysoké škole
hotelové v Praze. V letech 2007 – 2011 byl členem řešitelského týmu projektu WD-37-07-2
Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění
společensko-ekonomických disparit. V letech 2011 – 2012 byl jedním z řešitelů projektu
Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky, v roce
2012 se podílel na řešení projektu Nová tvář Hotelu Stein a byl odpovědným řešitelem
projektu Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou. V roce 2013 byl
odpovědným řešitelem projektu Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a
jejím okolí. V letech 2013 – 2014 byl členem řešitelského týmu projektu Inovační přístup
k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální úrovni v České republice. V roce
2014 byl jedním z členů řešitelského týmu projektu Analýza výběru místních poplatků ve
vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice a byl
odpovědným řešitelem projektu Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru
při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu.
V letech 2014 – 2015 je členem řešitelského týmu projektu Vliv místních poplatků na rozvoj
cestovního ruchu a Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu
v Českém Krumlově. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Čelákovic, od roku 2014
zde vykonává funkci neuvolněného místostarosty města.
Kontakt: studnicka@vsh.cz
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Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., (*1957) absolvovala Obchodní fakultu Vysoké školy
ekonomické v Praze v oboru Ekonomika služeb a cestovního ruchu. Doktorské studium
absolvovala na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru
Podniková ekonomika a management. Pracovala v Pražské informační službě a
v incomingových cestovních kancelářích v Praze a Plzni. Poté byla místostarostkou ve Starém
Plzenci a věnovala se rozvoji cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Od roku 2004 pracovala na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na pozici vedoucí samostatného oddělení kongresového
cestovního ruchu a učila na Západočeské univerzitě cestovní ruch na katedře marketingu,
obchodu a služeb. Působila jako vedoucí katedry cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní
v Praze. V současné době je odbornou asistentkou katedry cestovního ruchu Vysoké školy
hotelové v Praze a přednáší v oblasti vysokého školství a celoživotního vzdělávání. Věnuje se
expertní a konzultační činnosti při realizaci tuzemských i zahraničních projektů zaměřených
na problematiku cestovního ruchu. V letech 2014 – 2015 je členkou řešitelského týmu
projektu Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu a Analýza přínosů cestovního
ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově.
Kontakt: tittelbachova@vsh.cz
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Poznámky
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