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První dva dny již 23. ročníku veletrhu budou 
opět určeny odborníkům, veřejnosti se brány 
výstaviště otevřou v sobotu 22. února. Své 
expozice bude mít na veletrhu většina krajů 
České republiky. Kromě evropských či středo-
mořských zemí se představí také vzdálenější 
destinace jako Thajsko, Dominikánská republi-
ka, Kuba, Taiwan, Jamajka či Keňa. Svou vele-
tržní premiéru bude mít Jižní Afrika. Poprvé se 
letos na veletrhu představí společnou prezen-
tací tuzemské lázně. Pod patronací Svazu 
léčebných lázní ČR nabídne návštěvníkům 
kompletní přehled lázeňských služeb a mož-
nosti lázeňských domů. 

Partnerskou zemí letošního ročníku bude Ma-
rocké království, které se bude prezentovat 
ve střední hale Průmyslového paláce na ploše 
150 metrů čtverečních originálním stánkem 
a zajímavým programem. Představena by 
měla být mj. nová letecká linka spojující obě 
země. 

Novinkou veletrhu bude veletržní deník Holi-
day World News, který vzniká ve spolupráci 
společnosti Incheba Praha a vydavatelství 
C.O.T. media. Žurnál přinese každý den všem 
účastníkům veletrhu informace o aktuálním 
veletržním dění i prezentace zajímavých ob-

chodních nabídek vystavovatelů. Tento inova-
tivní komunikační kanál je díky QR kódům 
cestou do elektronických médií, k čemuž vyu-
žívá chytré telefony. Jedním kliknutím se tak 
čtenář skrz tištěný zpravodaj dostává na jaký-
koli obsah umístěný na internetu.

Plné jednodenní vstupné vyjde dospělého 
návštěvníka na 150 korun, kromě trojlístku 
veletrhů může majitel vstupenky navštívit 
také přehlídky cestovatelských filmů World-
Film a Expediční kamera. 

-čtk- a -red- 

Stejně jako v roce 2012 se tak v hromadných 
lázeňských ubytovacích zařízeních ubytovalo 
více zahraničních turistů než českých. Celkový 
počet přenocování klesl z 6,7 na šest milionů. 
Zatímco u zahraničních hostů byl zaznamenán 
nárůst o 1,8 procenta v počtu přenocování, 
u domácích návštěvníků poklesl o 18,7 procen-
ta. Počet přenocování Čechů v lázeňských 
ubytovacích zařízeních klesl loni na dosavadní 
minimum 2,9 milionu. Průměrná doba přeno-
cování v lázních loni činila 8,1 noci, a je tak 
téměř třikrát vyšší než průměrná doba přeno-

cování v tuzemských hotelech a penzionech. 
Do českých lázní jezdí nejvíce turisté z Ně-
mecka a Ruska. Loni se ale zvýšil meziročně 
o 96 procent počet turistů z Jižní Koreje 
a z Polska (o 52,8 pct). Z Číny přijelo do tu-
zemských lázní o 50 procent víc hostů, celkem 
2 221. O třetinu víc také přijelo Izraelců. Nej-
vyšší nárůst v počtu cizinců registroval Králo-
véhradecký kraj. 

Text: -čtk-
Foto: CzechTourism

Holiday World letos představí přes 826 vystavovatelů 

Do lázní loni přijelo rekordních 747 000 hostů 

Na zítra začínajícím mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World a souběžných veletrzích Top Gastro & Hotel a Golf Show 
se na holešovickém Výstavišti během čtyř dnů představí 826 vystavovatelů z takřka pěti desítek zemí. Pořadatelé očekávají až 
35 000 návštěvníků. 

Do tuzemských lázní loni přijelo rekordních 747 000 hostů, což je meziročně nárůst o pět procent. K růstu přispěli zejména zahraniční 
hosté, kterých se ubytovalo 375 000, tedy meziročně o sedm procent víc. Domácích lázeňských hostů přibylo 2,9 procenta na 371 000 
lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. 
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Data o návštěvnosti hromadných ubytovacích 
zařízení (HUZ), která zveřejnil Český statistický 
úřad, potvrdila předběžný odhad Institutu 
turismu, který očekával překonání hodnoty 7,2 
milionu zahraničních turistů. Té dosáhl příjez-
dový cestovní ruch minulý rok a byla nejvyšší 
v historii. Kromě dlouhodobě rostoucí Číny 
(+12,7 %) zaznamenal Institut turismu výrazný 
nárůst příjezdů z Jižní Koreje (+14,0 %), Finska 
(+18,1 %), Norska (+16,0 %), Švédska 
(+12,8 %), či Lotyšska a Estonska. V případě 
Jižní Koreje sehrály pozitivní efekt seriál Milen-
ci v Praze a také nová letecká linka mezi Pra-
hou a Soulem. Rovněž na příjezdech se Skan-

dinávie se podepsal filmový průmysl, konkrét-
ně norská pohádka Cesta k vánoční hvězdě, 
která se natáčela na Pernštejně.  

Rostl také počet příjezdů turistů z Ruska, 
Polska, Rakouska, Slovenska, Velké Británie či 
Irska. Počet turistů z Německa dosáhl celkem 
1,4 milionu a proti předchozímu roku zazna-
menal mírný pokles. Počty přenocování za-
hraničních turistů rostly o 1,07 procentního 
bodu pomaleji než počty příjezdů. Celkem 
zahraniční turisté uskutečnili v Česku 20,7 
milionu přenocování.
-CzT-

Většina Evropanů si naopak rekreaci ať už 
ve své zemi, nebo v zahraničí ujít nenechá. 
Téměř polovina přitom uvedla, že aktuální 
ekonomická situace nebude mít žádný vliv 
na jejich dovolenkové plány, třetina se někam 
chystá vyrazit, své plány ale upraví. Nejoblíbe-
nějšími cíli rekreace v EU zůstávají Španělsko, 
kam se chystá 15 % Evropanů, Francie (11 %), 
Itálie (10 %), Německo (7 %) a Rakousko 
(6 %). Nejvíce Čechů tradičně zamíří do Chor-
vatska (17 %) a Itálie (13 %), zhruba každý 
desátý se vydá na Slovensko. Celkem 44 % 

českých dovolenkářů pak stráví své volno v tu-
zemsku. 
Text: -čtk- a -red-
Foto: Thinkstockphotos.com

Příjezdy do Česka loni rekordní!
Do České republiky přijelo v roce 2013 celkem 7,3 milionu zahraničních turistů, což předsta-
vuje meziroční nárůst o dvě procenta a další historický rekord. Podle analýzy Institutu 
turismu nejvíce rostly příjezdy turistů ze severských zemí a také z Jižní Koreje.

Průzkum: Většina Evropanů  
chce letos na dovolenou
Evropané si letos podle Evropské komise dovolenou odpírat nebudou. Podle průzkumu 
Eurobarometru neplánuje z finančních důvodů jet na rekreaci pouze 11 % z nich. Podobně 
to platí i o Češích; na dovolenou se jich nechystá jen 12 % z těch, kteří by na ni jinak jeli. 

Praha má mobilní infocentrum
Pražská informační služba – Prague City Tourism proměnila jednu z dodávek svého stávajícího vozového parku v mobilní informační 
stánek. Poprvé se představí na veletrhu Holiday World 2014. 

„Mobilní informační centrum Praze dosud 
chybělo. Zejména možnosti jeho variabilního 
využití představují pro naši organizaci, rezi-
denty a zahraniční turisty velkou přidanou 
hodnotu. Jako informační centrum bude sloužit 
lidem, kteří naše služby potřebují během po-
bytu v metropoli. Výjezdy do dalších krajů 
zajistí prezentaci Prahy jako místa pro příjem-
nou dovolenou, na odborných akcích bude 
zase propagovat především samotnou PIS-
-PCT,“ uvádí Nora Dolanská, ředitelka PIS-PCT. 

Automobil nebude chybět na žádné významné 
akci, která se v Praze letos uskuteční. Může 
ale také pomáhat při mimořádných situacích, 
jakými byly například povodně v loňském 
roce. Jeho služby mohou v budoucnu využít 
rovněž vystavovatelé nebo pořadatelé kon-
gresů a veletrhů. Pojízdné informační centrum 
navíc PIS-PCT ušetří náklady spojené s prezen-
tací na specializovaných veletrzích cestovního 
ruchu.
Text a foto: -pct-
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Václav Fischer se vrací na český trh
Podnikatel Václav Fischer se vrací na český trh 
cestovního ruchu. Zájezdy své německé ces-
tovní kanceláře Fischer Reisen na letní sezonu 
začíná nabízet přes největší cestovní agentury 
Invia.cz, Dovolena.cz nebo NaCesty.cz českým 
zákazníkům. Zájezdy budou mít odlety z ně-
meckých a rakouských letišť, řekl ČTK Fischer. 
Nabídne ale i česky mluvící delegáty v desti-
nacích. „Vycházím z toho, že 90 procent našich 
zájezdů bude nadále prodáváno v Německu. 
V žádném případě neplánuji zřízení cestovní 
kanceláře na území ČR,“ uvedl Fischer. Kromě 
agentur bude prodej zájezdů realizovat i vlast-
ní cestovní agenturou v Praze. 

Indie rozšíří volnější režim 
poskytování turistických víz 
Indická vláda se rozhodla rozšířit program vol-
nějšího udělování víz. Chce tak podpořit ces-
tovní ruch a podnikání. Nově budou moci získat 
vízum až při příjezdu do země turisté ze 180 
zemí, doposud mohli víza takto získat turisté 

z 11 zemí. Nový režim by mohl začít platit od říj-
na, napsala na svých internetových stránkách 
BBC. Podle ministerstva plánování bude přípra-
va na zavedení nového vízového režimu trvat 
pět až šest měsíců. Vláda doufá, že se jí podaří 
vše připravit do podzimu. Elektronická víza 
poskytovaná při příjezdu bude možné získat 
na 26 velkých letištích v Indii a budou na 30 dní. 
Vláda chce také zřídit internetové stránky, kde 
budou moci turisté požádat za poplatek o víza, 
která pak za tři dny obdrží na jakémkoliv letišti. 
Z programu bude vyloučeno osm zemí, a to 
Pákistán, Súdán, Afghánistán, Írán, Irák, Nigérie, 
Šrí Lanka a Somálsko. 

Nepál sníží poplatky za výstup 
na Everest 
Nepálská vláda od příštího roku výrazně sníží 
poplatky za horolezecké výpravy v Himálaji. 
Cílem je podpořit turistický ruch a přitáhnout 
do Nepálu více horolezců. Uvedla to dnes 
agentura DPA, která se odvolává na tamní 
úřady. V některých případech ceny klesnou 
o více než polovinu. Zatímco za výstup na nej-
vyšší horu světa Mount Everest hlavní cestou 
z nepálské strany zahraniční horolezci v jarní 

sezoně teď platí 25 000 dolarů na osobu, příští 
rok na jaře to bude pouze 11 000 USD, uvedlo 
nepálské ministerstvo turistického ruchu. Re-
dukce poplatků se týká i jiných ročních období, 
než je nejpopulárnější jarní sezona, a kromě 
Mount Everestu se dotkne i dalších nepálských 
horských velikánů. Pro zahraniční turisty vejde 
nové opatření v platnost 1. ledna 2015. 

Dubaj zavádí daň z cestovního 
ruchu 
Dovolená v Dubaji se brzy o něco prodraží. 
Emirát se totiž od 31. března rozhodl zavést 
daň z cestovního ruchu, kterou budou platit 
všichni turisté, kteří tam budou pobývat v ně-
kterém z ubytovacích zařízení. Informovala 
o tom italská agentura ANSA. Daň by se měla 
pohybovat od sedmi do 20 dirhamů (39 až 
111 Kč) na noc. Výše poplatku bude záviset 
na typu ubytovacího zařízení. Vláda chce po-
dle tamní tiskové agentury WAM peníze získa-
né z výběru daně použít na propagaci emirátu 
v zahraničí a na podporu cestovního ruchu 
a obchodu. Turistika je jedním z hlavních pilířů 
ekonomiky země. 
-čtk- a -red-

Kraťasy...
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GEOFUN je nová unikátní mobilní 
aplikace pro chytré telefony 
s operačními systémy Android 
a iOS, která provází turisty zá-
bavnou a soutěžní formou 
po zajímavých místech ve měs-
tě. Hra vychází z populárního 
geocachingu, svou povahou je 
ale mnohem akčnější a dobro-
družnější. Nestačí pouze místo 
najít a „checknout se“, hráči 
musí také plnit různé úkoly. 
           
Co nového v Ostravě objevíte? 
Rothschildové vás provedou 
místy, kde psali historii Ostravy. Vše je doplněno 
o zajímavosti, videa a fotografie. Od Rothschildů 
si budete moci odpočinout třeba u Sýkorova 
mostu, kde vám pravdu o historii a záchraně 

mostu převypráví Petr Demokrat, 
skutečný to hrdina a zachránce. 
Že ho neznáte? Jistě ale poznáte 
hudbu Jarka Nohavici, která vám 
hru příjemně zpestří. Každý úkol 
má svého průvodce a jeho hlas 
k vám bude promlouvat přímo 
z chytrého telefonu. S GEOFUNem 
poznáte nepoznané, uslyšíte 
neslýchané, čeká vás množství 
zábavy, ale i překvapení. Zahrajte 
si GEOFUN, hru, co svět neviděl.

Pokud se rozhodnete mobilní 
aplikaci vyzkoušet, postupujte 

následovně: do svého chytrého telefonu si 
stáhněte aplikaci GEOFUN z příslušného ob-
chodu (Obchod Play, AppStore). Po instalaci 
a rychlé registraci se ve výčtu „geosrand“ 

(úkolů) objeví hra pojmenovaná například 
„Ostravo, začínáme!!!“. Tu si stáhněte do svého 
zařízení. Od této chvíle již není nutné mít in-
ternetové připojení, stačí přijít se zapnutou 
aplikací na místo startu hry na Prokešovo 
náměstí před Novou radnici v Ostravě. Zde 
aplikace na základě vašich GPS souřadnic 
pozná, že jste na správném místě, a dobro-
družství může začít. Otestování hry vyžaduje 
fyzickou přítomnost hráčů v Ostravě. 
-wmp-
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Také do Ostravy dorazila oblíbená mobilní aplikace GEOFUN. A čím se bude snažit zaujmout místní obyvatele, ale i návštěvníky města? GEO-
FUN si posvítí na mocnou rodinu Rothschildů, která „vládne finančnímu světu“ a svého času určovala i běh života v ostravské metropoli.

Poznej Ostravu očima Rothschildů

Ke stažení zdarma na:
www.geofun.cz 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.wmp.
geofun 

https://itunes.apple.com/cs/app/geofun/id704555478       
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VOJTěCH BáRTEK,  
ředitel o. p. s. Baťův kanál 

» za rozvoj turistiky na Baťově kanálu      
Od roku 2002 z pozice ředitele vytvořil kolem 
Baťova kanálu tým nadšených lidí, kteří z této 
unikátní vodní cesty vybudované firmou Baťa 
ve třicátých letech minulého stolení, udělal 
jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů 
jihovýchodní Moravy. Stojí nejen u marketingo-
vých projektů, ale i u rozvojových, investičních 
záměrů rozvoje této vodní cesty. V loňském roce 
uvedl v život myšlenku plovoucího infocentra, 
které putuje po vodní cestě a v jednotlivých 
přístavech poskytuje informace nejen o Baťově 
kanále, ale i unikátních cílech a atraktivitách 
Jihomoravského a Zlínského kraje. 

DANA DAňOVá 
ředitelka Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy

»   za významný rozvoj tohoto turistického 
regionu Východní Moravy 

Jedinečným způsobem vyzvedla téma „církevní 
turistiky“ a buduje spo lečně s řadou partnerů 
produkt Evropské kulturní stezky Cyrila a Meto-
děje. Je aktivním článkem ve spolupráci čtyř 
moravských krajů na společné propagaci a inici-
ativně spolupracuje v rámci odborné skupiny 
cestovního ruchu při AKČR.
 

NORA DOlANSKá, 
ředitelka Pražské informační služby

»   za dlouholetý přínos cestovnímu ruchu v růz-
ných pracovních pozicích,

»   za aktivity v současné pozici ředitelky PIS: 
za systémový a profesionální přístup ke změ-
nám v oblasti propagace hl. m. Prahy jako 
významné turistické destinace, za změnu 
image turistické Prahy,

»   za předávání zkušeností mladé generaci  
na UK.

Vyzkoušela si práci v cestovním ruchu na nejrůz-
nějších pozicích. Od průvodcovské činnosti, 
tajemnice AČCK, ředitelky zahraničního zastou-
pení CzechTourism ve Vídni až po pedagogickou 
činnost a současnou pozici ředitelky Pražské 
informační služby (PIS). Ve všech těchto mnohdy 
vysokých funkcích se nebránila žádné činnosti, 
o které byla přesvědčena, že ji posune blíž k cíli. 
I dnes s mladistvým elánem bojuje za Prahu, aby 
byla vnímána jako nejkrásnější město v Evropě.

KAREl DOUBEK,  
ředitel společnosti Adria Neptun

»   za aktivity a důsledné prosazování udržitel-
ného rozvoje při řízení hotelu i v pozici ve-
doucího ekologické sekce AHR ČR,

»   za předávání zkušeností mladé generaci.

PAVEl HlAVáČ,  
prezident Asociace turistických 
informačních center ČR a ředitel  
o. p. s. Zlatý pruh Polabí

»   za soustavnou péči o společnou platformu 
i kvalitu informačních center a spolupráci 
mezi turistickými regiony,

»   za originální způsob propagace našich pamě-
tihodností pro návštěvníky.

PAVEl HlINKA,  
viceprezident SOCR

»   za dlouholetý přínos cestovnímu ruchu v růz-
ných pracovních pozicích,

»   za předávání zkušeností mladé generaci

lENKA HOREJSKOVá,  
místostarostka města Tábora

»   za systematický rozvoj cestovního ruchu 
v Jihočeském kraji,

»   za práci v Asociaci turistických informačních 
center.

V cestovním ruchu pracuje od roku 1993, kdy 
nastoupila v sezonním turistickém infocentru 
města Tábor, dnes je místostarostkou města 
a v její gesci je především cestovní ruch. Pod 
jejím vedením získalo infocentrum řadu ocenění. 
Stála u zrodu řady organizací cestovního ruchu, 
především Jihočeské centrály cestov ního ruchu 
a Asociace turistických a informačních center ČR, 
kde působí řadu let jako radní za Jihočeský kraj. 
V loňském roce byla zvolena viceprezidentkou 
této profesní organizace. Je také jednou ze za-
kládajících osobností nově vzniklé turistické 
oblasti Toulava a v roce 2013 byla zvolena před-
sedkyní správní rady o. p. s. Toulava. Jako členka 
kolegia cestovního ruchu Jihočeského kraje se 
podílí na přípravě strategie cestovního ruchu 
a usiluje zejména o systematickou podporu 
infocenter prostřednictvím kraje a jejich spolu-
práci navzájem. Její zásluhou jsou v Táboře pořá-
dána Fóra cestovního ruchu, která řeší nové 
podněty a významný mezinárodní festival Tá-
borská setkání s více než 20 tisíci pravidelnými 
návštěvníky.

JIří HOUDEK,  
náměstek ministra pro místní rozvoj, 
do ledna 2014 starosta Třeboně 
a předseda Sdružení lázeňských míst

»   za dlouholetou činnost v oblasti cestovního 
ruchu a lázeňství.

Intenzivně se zajímal o změnu indikačního se-
znamu, která přijde v platnost začátkem jara 
a činnost lázní velmi ovlivní. Jeho dobrovolná 
činnost se netýkala pouze indikačního seznamu, 
ale také petice za záchranu českého léčebného 
lázeňství; vyjednával jak v Senátu, tak na půdě 
vlády aj.

AlEš HOzDECKý,  
ředitel odboru cestovního ruchu 
Ministerstva pro místní rozvoj

»   za konstruktivní komunikaci s oborovými 
asociacemi a odborníky v cestovním ruchu.

Pokračuje v tradici kvalitních ředitelů odboru 
cestovního ruchu na MMR. Oceňujeme napří-
klad, jak se pod jeho vedením startuje a rozvíjí 
Český systém kvality služeb.
 

JARMIlA INDROVá,  
dlouholetá vedoucí katedry cestovního 
ruchu na VŠE 

»   za rozvoj cestovního ruchu v oblasti vzdělá-
vání a výzkumu, přípravy mladých odborníků 
v našem oboru. 

Jarmila Indrová je také aktivní v charitativní 
činnosti. Jako bývalá členka Správní rady nadace 
AHR ČR vykonala nezištně mnoho dobrého pro 
děti z dětských domovů, které se připravují 
na svou kariéru v oblasti hotelnictví a gastrono-
mie. Titul Osobnost cestovního ruchu by ji za ce-
loživotní kvalitní práci  při výchově budoucích 
odborníků zcela určitě slušel.

IVETA JAKOUBKOVá,  
specialista na lázeňství, agentura 
CzechTourism 

»   za práci pro české lázeňství.
Oboru lázeňství se v agentuře CzechTourism 
věnuje velmi odpovědně již řadu let. I když se 
její pozice už několikrát přejmenovala, tak lázně 
u ní zastání a podporu našly vždy. Umí lidem 
z lázeňství naslouchat a pro zajímavé věci se 
zapálit. Je kreativní, komunikativní, přátelská 
a ochotná vidět věci i z druhé strany. Mnozí 
zástupci lázní až zpětně doceňují aktivity, která 
v CZT pro lázeňství prosadila.
 

RADIM JANČURA,  
majitel společností Student Agency 
a Orbix 

»   za dlouhodobé zkvalitňování služeb osobní 
dopravy,

»   za své vizionářství, baťovskou mentalitu a tro-
chu švejkovství, které si přes všechen úspěch 
udržel vedle zdravého selského rozumu,

»   za jeho vytrvalý boj s byrokracií a zkorumpo-
vaným prostředím.

MICHAl JANEBA,  
dnes již bývalý náměstek ministra pro 
místní rozvoj

»   za dlouhodobou podporu cestovního ruchu 
a spolupráci s profesními organizacemi.

Nominace na Osobnost cestovního ruchu 2013 – 
Holiday World Award
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JAKUB JURAČKA,  
prezident Asociace lanové dopravy ČR  

»   za dlouhodobou profesionální práci a osobní 
nasazení pro rozvoj všech systémů a prvků 
lanové dopravy a lyžařských areálů v České 
republice,

»   za propagaci České republiky jako destinace 
pro lyžování a zimní sporty a rozvoj systémo-
vé spolupráce v reprezentovaném odvětví 
služeb cestovního ruchu,

»   za zdravý idealismus, za snahu vrátit českým 
horám kvalitu.

PAVEl KlICPERA,  
PR specialista a projektový manažer 
CzechTourism

»   za mnohaleté vysoké pracovní nasazení, 
entuziasmus, kreativitu a rozvoj řady projek-
tů agentury CzechTourism.

V rámci dlouholeté činnosti v agentuře Czech-
Tourism se věnuje propagaci České republiky 
jako ideální turistické destinace. S nadšením 
a velkým pracovním nasazením buduje produkty 
jako Czech specials, rozvíjí spolupráci s Českým 
rozhlasem (Výlety, Dobrou chuť Česko) s Českou 
televizí (Toulavá kamera), TV Metropol (Kam 
z Prahy), spolupracuje s Tourfilmem v Karlových 
Varech a s dalšími projekty v jednotlivých turis-
tických regionech.

MONIKA KONVIČNá,  
ředitelka Destinačního managementu 
turistické oblasti Beskydy-Valašsko 

»   za rozvoj cestovního ruchu v regionu Besky-
dy-Valašsko.

Od roku 1997 se profesně věnuje cestovnímu 
ruchu od provozní horského hotelu v Beskydech 
přes manažera turistické destinace Beskydy-Va-
lašsko v obecně prospěšné společnosti Desti-
nační management Moravskoslezský, kde vytvá-
řela produkty, ale také sítě partnerů napříč ve-
řejným i soukromým sektorem. Dále pracovala 
pro Sdružení Region Beskydy a v roce 2009 se 
stala ředitelkou Beskydského informačního 
centra, p. o., vytvářela produkty i potřebná part-
nerství. V roce 2011 jí bylo svěřeno řízení o. p. s. 
Destinační management turistické oblasti Besky-
dy-Valašsko, náplní společnosti je především 
síťování napříč veřejným i soukromým sektorem. 
Podařilo se tak zvýšit angažovanost poskytova-
telů služeb a obcí, definovat priority a strategii 
cestovního ruchu v TO Beskydy-Valašsko. 
 

MIROSlAV KOVáříK,  
starosta obce Modrá u Velehradu

»   za vytvoření významného turistického cíle 
z malé obce.

Systematickou prací udělal z malé nenápadné 
obce jeden z nejvýznamnějších cílů cestovního 
ruchu ve Zlínském kraji. Vybudoval archeoskan-
zen, který přibližuje život starých Slovanů v čase 
Velkomoravské říše. Skanzen žije každodenním 
životem, naučnými představeními, programy 
i neustále prováděným archeologickým výzku-
mem. K tomuto projektu přidala obec Modrá 
také novou atraktivitu „Živá voda“ – projekt 
spočívá v představení významu vody v krajině 
a života v ní formou přímého i vizuálního kon-

taktu s živočichy a rostlinami nad vodou i pod ní. 
Návštěvníci mají možnost sledovat život v poto-
ce přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni, kde 
v prvním podzemním patře vstupují průhledným 
8 m dlouhým tunelem přímo do světa pod vo-
dou. Miroslav Kovářík svou prací ukazuje, jak 
významný je cestovní ruch pro život malé obce, 
její obyvatele (zaměstnanost), ukazuje jeho 
přínos v edukační rovině, ale rovněž ukazuje, že 
cestovní ruch je hybatelem společenského a kul-
turního dění nejen v obci samotné, ale v regio-
nálním přesahu.

PETR KRČ, 
spolumajitel a obchodní ředitel CK ATIS, 
místopředseda ACK ČR 

»   za opravdu dlouhodobou a neúnavnou práci 
v oblasti DCR, 

»   za hledání a vytváření důvodů proč cestovat 
do českých regionů a za prezentaci těchto 
důvodů cestující veřejnosti.

 

PETR lUTTER,  
ředitel ZZ pro Latinskou Ameriku agentury 
CzechTourism 

»   za dlouhodobou vysokou kvalitu práce na ji-
hoamerickém trhu s vynikajícími výsledky 
na sociálních sítích v roce 2013.

HANA MAIEROVá,  
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje 
a předsedkyně Komise cestovního ruchu 
Svazu měst a obcí ČR 

»   za trvalé úsilí a výsledky při koordinaci 
rozvoje cestovního ruchu mezi městy, regio-
ny, kraji a státem. 

EVA MRáČKOVá, 
manažerka ACK ČR

»   za mnohaletou mravenčí práci pro cestovní 
kanceláře.

V roce 1990 byla u založení Asociace cestovních 
kanceláří České republiky a rozhodně tenkrát 
netušila, že dnes bude Asociace tak respektova-
ným sdružením, jakým je. Od jejího založení je 
stále tím, pro ostatní neviditelným, pracovitým 
mravenečkem, který každý den posouvá celé 
dění zase o kousek kupředu.

MAREK MRáz,  
ředitel odboru Strategie a marketingové 
komunikace agentury CzechTourism

»   za odvahu vybrat pouze několik témat z ČR 
a ty prezentovat v zahraničí,

»   za snahu změnit vizuální styl v prezentaci ČR.

OSKAR MUžíČEK,  
ředitel Okresní hospodářské komory 
v Jablonci n. Nisou 

»   za zmapování, záchranu a využití technických 
památek v celém euroregionu Nisa. 

OHK připravuje a vydává průvodce po těchto 
památkách a velice intenzivně je zapojuje 

do cestovního ruchu, a daří se jí to. Je to výji-
mečný člověk.

KAREl NEJDl,  
emeritní prorektor pro vědu a spolupráci 
s praxí na Vysoké škole hotelové v Praze 

»   za celoživotní přínos v problematice cestov-
ního ruchu.

Jde o velmi uznávaného odborníka, který nejen 
posledních 10 let, ale celý svůj profesní život 
zasvětil cestovnímu ruchu a hotelnictví. A to 
prakticky ve všech segmentech: v podnikové 
sféře, v oblasti státní správy, odborného výzku-
mu a vzdělávání (bohatá publikační činnost, 
např. Management destinace cestovního ruchu, 
vyd. Wolters Kluwer). Jeho zásluhy o vznik České 
centrály CR (dnes CzechTourism) jsou nesporné, 
stejně jako zásluhy o rozvoj cestovního ruchu 
u nás vůbec. O jeho vysokých odborných i mo-
rálních kvalitách jsme se měli možnost na VŠH 
v posledních letech denně přesvědčovat. Jako 
prorektor VŠH přispěl k rozvoji nejen školy, ale 
i celého oboru.
 

VáClAV NOVOTNý,  
zastupitel, náměstek primátora Magistrátu 
hl. města Prahy 

»   za snahu řešit problematiku cestovního ruchu 
v Praze komplexně ve spolupráci se zástupci 
odborné veřejnosti.

Vytrvalou snahou posouvá strategicky cestovní 
ruch v Praze směrem kupředu. Podporuje kon-
gresovou turistiku, zasloužil se o vyřešení situa-
ce Kongresového centra Praha, prosazuje granty 
na podporu velkých kongresových akcí a trvale 
podporuje aktivity Prague Convention Bureau.

TOMIO OKAMURA,  
poslanec PČR

»   za výjimečné hospodářské výsledky v prů-
vodcovské činnosti.

MONIKA PAlATKOVá, 
vedoucí katedry ekonomiky cestovního 
ruchu, VŠO Praha 

»   za bohatou odbornou a publikační činnost 
(nakl. Grada) a za práci ve Společnosti vědec-
kých expertů cestovního ruchu.

MARTIN PlACHý, 
viceprezident Svazu léčebných lázní, 
prezident Evropského svazu lázní, ředitel 
lázeňské společnosti Royal Spa 

»   za dlouhodobou profesionální práci a osobní 
nasazení pro rozvoj lázní jako klíčového prv-
ku nabídky služeb cestovního ruchu,

»   za propagaci českého lázeňství doma 
i ve světě,

»   za celkovou spolupráci a nasazení pro profe-
sionalizaci, rozvoj a prosperitu odvětví ces-
tovního ruchu, 

»   za intenzivní a inspirativní přístup a neúnav-
ný boj za lepší zítřky českého léčebného 
lázeňství.
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JIří POS, 
předseda představenstva a ředitel Letiště 
Praha, a. s.

»   za příkladnou práci pro příjezdový turismus 
do Česka, vždy a všude tam, kde mohl svými 
profesionálními i lidskými kvalitami pomoci.

JOSEF RUx, 
odborný asistent, katedra cestovního 
ruchu VŠPJ, Jihlava 

»   za metodickou a publikační činnost především 
v oblasti průvodcovské činnosti.

MICHAElA SEVEROVá,  
ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

»   za vytrvalou práci pro město litomyšl, Čes-
kou inspiraci a České dědictví UNESCO.

VIlIAM SIVEK, 
předseda Asociace cestovních kanceláří ČR

»   za obětavou a důslednou práci pro cestovní 
kanceláře a jejich postavení na trhu.

Když v červnu 2009 převzal funkci předsedy 
Asociace cestovních kanceláří České republiky, 
měla tato organizace 204 členů. Dnes jich má 
téměř 300 a je nejstarší a největší profesní organi-
zací svého druhu, která je respektována nejen 
mezi profesionály v oboru, ale také úřady a médii.

VáClAV STáREK, 
prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

»   za dlouhodobou profesionální práci a osobní 
nasazení pro rozvoj služeb cestovního ruchu, 
služeb stravovacích a ubytovacích zvlášť,

»   za systémovou podporu celkovému rozvoji 
odvětví cestovního ruchu v České republice 
a osobní nasazení při prosazování kritérií 
kvality ve službách cestovního ruchu.

ROMAN šKRABáNEK,  
prezident Asociace českých cestovních 
kanceláří a agentur

»   za práci pro cestovní ruch v evropském kon-
textu.

Je to mimořádně kvalitní člověk, který nezištně 
spolupracuje s Evropskou komisí a Evropským 
parlamentem na zkvalitnění cestovního ruchu 
nejen u nás, ale i v celé Evropě, hlavně připomín-
kováním a osobním vyjednáváním evropské legis-
lativy prostřednictvím ECTAA. Je dokonalým profe-
sionálem ve svém oboru, jeho příkladný etický 

postoj ovlivňuje udržitelnost cestovního ruchu 
a vede ke zlepšování podmínek podnikatelů.

JIří VANíČEK,  
vědecko-pedagogický pracovník, Slezská 
univerzita Opava 

»   za celoživotní práci pedagoga v oblasti ces-
tovního ruchu.

Jeden z předních pedagogů, bez kterých by 
výuka cestovního ruchu v České republice neby-
la tam, kde je. V minulosti se staral o výchovu 
odborníků na cestovní ruch na Jihočeské univer-
zitě či Vysoké škole polytechnické Jihlava, 
od školního roku 2011/2012 je garantem oboru 
„lázeňství a turismus“ na Slezské univerzitě Opa-
va. V letošním roce se v plné síle a aktivitě doží-
vá 70 let.

ROMAN VIK,  
generální ředitel letecké společnosti  
Travel Service 

»   dokázal na českém trhu vybudovat fungující 
leteckou společnost a expandovat na trhy 
dalších evropských zemí.

zUzANA VOJTOVá,  
ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní 
Morava

»   za neutuchající práci pro rozvoj cestovního 
ruchu na jižní Moravě, ale z pozice předsed-
kyně Asociace organizací cestovního ruchu 
s krajskou působností i pro rozvoj cestovního 
ruchu v celorepublikovém přesahu.

ROSTISlAV VONDRUšKA, 
generální ředitel agentury CzechTourism 

»   za dlouholetý přínos a systematickou podpo-
ru cestovního ruchu v České republice. 

Pod jeho vedením doznala státní propagace 
výrazných změn a zaznamenala řadu úspěchů. 
Vznikla též řada pozoruhodných projektů typu 
Czech Specials či Kudyznudy.cz. Letos v listopadu 
tomu bude 10 let, kdy nastoupil do čela agentury 
CzechTourism – i to je známka toho, že svoji 
práci dělá na výbornou!
O přínosu jeho práce pro celý cestovní ruch se 
není třeba rozepisovat. Za zmínku ale stojí i jeho 
schopnost „přežít“, což se ve funkci v zóně poli-
tické poptávky po teplých židlích pro kamarády 
cení o to víc, že ono přežití zajišťuje kontinuitu 
směrování celé agentury. Je velkým podporova-
telem rozvoje cestovního ruchu, zviditelnění ČR 
v zahraničí a nedílnou součástí výrazného zvidi-
telnění české gastronomie.

JAN záVěšICKý,  
ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 

»   za dlouhodobou péči o region, završenou 
vítězstvím v soutěži Destinacze 2013 (pro-
dukt Rychlebské stezky), 

»   za odvahu řídit hluboce zadluženou destinač-
ní organizaci Jeseníků a rozvíjet ji.

JOSEF zElENKA,  
profesor katedry informačních technologií, 
Fakulta informatiky a managementu 
Univerzity Hradec Králové

»   za bohatou odbornou a publikační činnost 
především v oblastech přírodního turismu.

STANISlAV zEMAN,  
výkonný ředitel Leteckého obchodu, 
marketingu a řízení produktu Letiště Praha 
(do října 2013), nyní ředitel pro obchod 
ČSA 

»   za konzistentní kvalitu komunikace opřenou 
o partnerský marketing,

»   za systematickou práci v oboru letecké do-
pravy a podporu dobrého jména Prahy jako 
cílové i tranzitní letecké destinace.

BOHUNKA zEMANOVá,  
ředitelka společnosti Posázaví, o. p. s.

»   za udržitelný rozvoj regionu Posázaví.
Za dobu jejího vedení se společnost rozvíjí v ob-
lasti cestovního ruchu. Bohunka Zemanová 
stabilizovala spolupráci se subjekty cestovního 
ruchu do té míry, že se finančně podílí na propa-
gaci regionu a spolupracuje také s orgány veřej-
né správy a neziskovými organizacemi. Vytvořila 
systém financování rozvoje regionu v oblasti 
cestovního ruchu v regionu Posázaví. Vytvořila 
systém koordinace informačních center v regio-
nu Posázaví. Je koordinátorkou cestovního ruchu 
pro oblast Střední Čechy – jihovýchod, sdružuje 
svou iniciativou aktéry z oblasti od Příbrami přes 
Posázaví po Kutnou Horu. Je oficiální koordiná-
torkou jmenovanou Krajským úřadem Středo-
českého kraje pro region Střední Čechy.

lENKA žlEBKOVá,  
ředitelka Prague Convention Bureau

»   za aktivní podporu kongresového CR (nejen 
v Praze),

»   za systematickou a smysluplnou práci v Pra-
gue Convention Bureau.

Vážení obchodní přátelé, 
u příležitosti konání veletrhu

si vás dovolujeme pozvat 
na náš stánek ke společnému setkání

Stánek č. SH 103
20.-23. února 2014, Výstaviště Praha – Holešovice

www.cotmedia.cz

http://www.cotmedia.cz
http://www.cotmedia.cz
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LIDÉ (ZATÍM) CESTUJÍ OFFLINE, ALE NAKUPUJÍ ONLINE

65 % lidí se rozhoduje na webu, kam a jak pojede
69 % lidí při plánování cesty nejvíce ovlivňují online recenze
44 % turistů vyhledává během cesty informace na chytrých telefonech
70 % lidí píše na Facebook i z dovolené
52 % zákazníků považuje e-mail za nejlepší způsob kontaktu po nákupu

A co z nových trendů vytěžíte vy? 
Nepropásněte konferenci Internet a cestovní ruch!

Zvýhodněná cena pro vás: 3 950 Kč 
Při registraci zadejte prosím kód ICR-COT

Informace o konferenci najdete na www.tuesday.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

POD ZÁŠTITOU MEDIÁLNÍ PARTNER PRODUKCE

PARTNER



Výroční konference
20 let od založení A.T.I.C. ČR
7.  března 2014 / Ostrava

Hlavní téma: Turistická informační centra v České  
republice a jejich přínos pro rozvoj cestovního ruchu
10.30–10.45 / Zahájení konference
Ing. Ivan Strachoň – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
PaedDr. Ivona Fraňová, Ph.D. – prezidentka AICES  Slovenská republika 
Karel Burda – předseda představenstva a ředitel Ostravské výstavy a.s. 
Pavel Hlaváč – prezident A.T.I.C. ČR

Blok 1 / 20 let vývoje TIC v ČR a jejich role 
v destinacích cestovního ruchu 
10.45–11.00 / Vývoj TIC po roce 1989 a jejich současné postavení 
v systému cestovního ruchu / Ing. Pavel Attl, Ph.D., vedoucí katedry  
CR VŠH Praha  
11.00–11.15 / Historie vzniku A.T.I.C. ČR – Íčka naše srdeční záležitost 
Ing. Lenka Horejsková, viceprezidentka A.T.I.C. ČR
11.15–11.30 / Role TIC v managementu destinací 
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D., vedoucí katedry CR VŠO Praha  
11.30–11.45 / Vznik a vývoj TIC v Moravskoslezském kraji 
Ing. Petra Papoušková, vedoucí oddělení CR KÚ Moravskoslezského kraje
11.45–12.00 / Možnosti sledování konkurenceschopnosti destinací 
turismu na úrovni regionů a míst / doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., 
vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu VŠO Praha 
12.00–12.15 / Jak se orientovat v džungli médií. Z papíru do sítě. 
Ing. Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. media s.r.o.
12.15–12.25 / Diskuze
12.25–12.45 / Občerstvení

Blok 2 / Kvalita služeb cestovního ruchu v ČR  
a Český systém kvality služeb – ČSKS 
12.45–13.00 / Uplatňování systémů kvality v cestovním ruchu  
a realizace systému řízení ISO v rámci A.T.I.C. ČR 
Ing. Jiří Sysel, Ph.D., Citelus s.r.o.
13.00–13.15 / Český systém kvality služeb v kontextu státní  
politiky CR v ČR / Ing. Radek Chaloupka, oddělení integrace a konkuren-
ceschopnosti cestovního ruchu, Odbor cestovního ruchu MMR ČR
13.15–13.30 / Praktické zkušenosti z Českého systému kvality služeb 
Mgr. Martina Košlíková, koordinátorka vzdělávání ČSKS
13.30–13.45 / Mystery Shopping TIC v České republice 
Mgr. Jan Mlčák, ředitel odboru komunikace CzechTourism
13.45–14.00 / Kvalita služeb jinak?  
Ing. Michal Burian, Ph.D., prezident ECEAT CZ
14.00–14.15 / Od standardizace služeb turistických informačních 
center k jednotné klasifikaci TIC a ČSKS / Mgr.  Jan Matouš, ředitel 
sekretariátu A.T.I.C. ČR
14.15–14.25 / Diskuze

Blok 3 / Turistická informační centra  
v zahraničí + aspekty ovlivňující vnímanou 
kvalitu poskytovaných služeb 
14.25–14.40 / Zkušenosti s provozem informačních center  
v Holandsku a Flandrech / Daniël Hagen, director Dutch Masters  
14.40–14.55 / Súčasné postavenie TIC v destinácii CR v SR 
PaedDr. Ivona Fraňová, Ph.D., prezidentka AICES  
14.55–15.10 / Autorské právo v kartografii 
Ing. Milada Svobodová, ředitelka Kartografie PRAHA a.s.
15.10–15.25 / Turisté plní trendů  
RNDr.  Aleš Krejčí, CSc., KAM po Česku o.z. 
15.25–15.40 / Lidské zdroje v TIC / PhDr.  Jiří Vronský
15.40–15.50 / Diskuze

Blok 4 / Prezentace  partnerů a partnerských  
projektů A.T.I.C. ČR
15.50–16.05 / Každoroční soutěž o nejoblíbenější  TIC v ČR, výsledek 
spolupráce se zpravodajským portálem DENIK. CZ / Václav Dvořák, 
šéfeditor www.denik.cz, Vydavatelství VLP Deníky Bohemia a.s.
16.05–16.20 / Informační centra, jako výkladní skříň turismu 
PhDr. Ladislav Kovář, obchodní ředitel Travel Profi
16.20–16.35 / Přínos tištěné prezentace  v cestovním ruchu 
Ing. Radek Zerzáň, šéfredaktor magazínu TIM 
16.35–16.50 / Otevřte 13. komnatu i na Slezskoostravském hradě 
Pavel Hlaváč, ředitel Zlatý pruh Polabí o.p.s.
16.50–17.00 / Diskuze
17.00–17.05 / Závěr konference

Doprovodný program
19.00–03.00 / Slavnostní společenský večer a vyhlášení  
ocenění A.T.I.C. ČR na Slezskoostravském hradě

Záštitu nad konferencí převzali
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel CzechTourism
Ing. Ivan Strachoň – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

P A R T N E Ř I  K O N F E R E N C E

www.aticcr.cz 
www.facebook.com/aticcr 

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I  K O N F E R E N C E
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