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Sousedé k nám cestují rádi
Česko umí zahraničním
turistům nabídnout luxus
i jednodenní levné nákupy.
Potvrzují to dlouhodobé
statistiky Českého statistického úřadu i výzkumný projekt Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

Během prvního čtvrtletí letošního
roku přenocovalo v hromadných
ubytovacích zařízeních v Česku
přes 2,6 mil. turistů.
„Proti loňsku přibylo sedm pětihvězdičkových hotelů – i z toho je
vidět, že prostor pro luxusní ubytování na trhu stále je,“ přibližuje
statistická data o nabídce ubytovacích služeb vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ Pavel
Vančura. Samotní Češi se podle
něj ubytovávají nejvíce v tříhvěz-

Krkonoše jsou pro zahraniční návštěvníky stále velkým lákadlem.

dičkových, cizinci zase v čtyřhvězdičkových hotelích.
Mezi nejčastější návštěvníky
hlavního města Prahy patří podle
statistik Rusové, Němci a Italové.
„Nejdelší dobu pobytu podle počtu
přenocování ale drží Karlovy Vary,“ dodává Vančura. Sezóna podle
něj hraje roli spíš u kempů a levnějšího ubytování, drahé hotely
roční období příliš netrápí.

Jednodenní návštěvníci Česka
jsou z velké většiny obyvatelé sousedních zemí – především Slováci
a Němci. Mezi turisty, kteří v zemi
přenocují, je vysoký podíl Rusů.
Zatímco v roce 2010 nocující
turista v ČR utratil denně 2 445 Kč,
o rok později to bylo už o 43 Kč
méně. Tento trend dále pokračuje.
Největším lákadlem pro zahraniční turisty je podle údajů statis-

tiků hlavní město Praha. Míří sem
naprostá většina z nich (794 tis. za
první tři měsíce letošního roku).
U domácích hostů je v zimních
měsících nejoblíbenější destinací
Královéhradecký kraj – především
díky celoroční atraktivitě Krkonoš
(184 tis.).
Jiří Němeček
odbor vnější komunikace

Aktuálně: CentropeSTATISTICS
V červnu se ve Schwechatu poblíž Vídně sešli statistici z příhraničních oblastí
Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska.
Přijeli řešit problémy, které
souvisejí s přípravou srovnatelných statistických údajů v regionu CENTROPE.
Region zahrnuje v České republice
kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, v Rakousku spolkové země
Burgenland, Dolní Rakousko a Vídeň, ve Slovenské republice Bratislavský a Trnavský kraj a v Maďarsku župu Györ-Moson-Sopron.

Projekt CentropeSTATISTICS
vznikl v roce 2008. V České republice se do něho zapojily regionální statistiky ze všech tří krajů. V poslední době se vzhledem
k úsporným opatřením jednání
účastní a dohodnuté informace
připravují zástupci Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích.
Přitom spolupracují s krajskými
správami v Brně a v Jihlavě, popřípadě s dalšími útvary v rámci
ČSÚ.

Přátelské prostředí
Na červnovém jednání se statistici
zaměřili na posouzení možností
zobrazení údajů v mapách. Větši-

na dat je členěna až do úrovně obcí
a poskytují uživatelům velmi zajímavé pohledy. Nedílnou součástí je
vytváření přátelského prostředí, které uživateli umožňuje, aby si výstupní objekty mohl přizpůsobit svým
představám. Odborníci se rovněž
zabývali zpracováním populačních
projekcí a jejich výsledky, možnostmi vzdělávání v jednotlivých obcích
a dalšími oblastmi.

Co v blízké
budoucnosti?
Byla zahájena příprava spolupráce
databáze CentropeSTATISTICS
s přeshraniční databází CFBD. Ta
obsahuje data za území na česko-

-sasko-polském pomezí. Datovou
základnu postupně rozšiřuje o území na hranici mezi Českou republikou a Bavorskem. Cílem databáze
je připravit takové statistické údaje,
které by byly mezinárodně srovnatelné a mohly sloužit jako významná podpora pro stávající i teprve
plánované euroregiony, ale i jiné
formy přeshraniční spolupráce.

Databázi CentropeSTATISTICS
najdete na:
www.centropemap.org

Jan Honner
odbor informačních služeb

