
 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
Cestovní ruchu v Českém Krumlově 
Statistiky 2008, výhled do budoucna 
 
Český Krumlov, 16.4. 2009 – Český Krumlov stále patří mezi oblíbené cíle turistů.            
Ve srovnání s rokem 2007 vzrostl počet návštěvníků českého Krumlova zhruba o 5%. 
Jde zejména o nárůst individuální klientely a to v průběhu celého roku. 
 
Statistiky cestovního ruchu 
Na základě různých ukazatelů, jakými jsou například návštěvnost jednotlivých expozic,  
kulturních akcí, poplatků z ubytování, počtu parkujících aut a autobusů, se kvalifikovaný 
odhad návštěvníků, kteří navštívili Český Krumlov během roku 2008, pohybuje kolem 
1 200 000. Z tohoto počtu činí cca 1/3 skupinová klientela, zbytek tvoří malé skupiny                    
a individuální klienti.  
Na základě metodiky přepočtu přenocování z odvedených poplatků vzrostl počet přenocování 
v roce 2008 o 5%. Tento nárůst se sebou nese zároveň i stejný nárůst celkové sumy vybraných 
lázeňských a rekreačních poplatků. 
S nárůstem počtu přenocování souvisí i nárůst celkové ubytovací kapacity města. Oproti 
předchozímu roku se ubytovací kapacity rozšířila o 14%, a to zejména u hotelů. K 31.12. 
2008 je evidováno 4 314 lůžek, z toho 700 lůžek ve 4 a 5 hvězdičkových hotelích a necelých 
200 lůžek ve 3 hvězdičkových. Zbylá lůžka se dělí mezi apartmány, penziony a privátní 
ubytování. 
Nárůst byl zaznamenán též u parkování osobních automobilů zaparkovaných na parkovištích 
provozovaných Českokrumlovským rozvojovým fondem a na parkovišti pivovaru Eggenberg. 
Tento nárůst za rok 2008 činí necelých 5%, k největšímu nárůstu došlo v květnu a naopak 
k výraznému poklesu došlo v dubnu. Na městských parkovištích zaparkovalo za rok 2008 
celkem 187 754 automobilů. U parkování autobusů však došlo v porovnání s předchozím 
rokem k poklesu o 20%. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v letní sezóně (červen – září). 
Celkový počet zaparkovaných autobusů za rok 2008 činí necelých 7 tisíc. 
 
Co motivuje turisty k návštěvě Českého Krumlova? 
Největší atraktivitou města stále zůstává Státní hrad a zámek Český Krumlov. I když v roce 
2008 jeho návštěvnost mírně klesla (necelá 2%), tak přilákal 338 305 návštěvníků. 
Významnou atraktivitou města je také otáčivé hlediště, které v roce 2008 zaznamenalo nárůst 
návštěvnosti o 3%. Celkem 89 představení na otáčivém hledišti navštívilo přes 55 476 diváků. 
Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v Českém Krumlově, Mezinárodní hudební festival, 
je velkým lákadlem a motivací k návštěvě města. Celkem 12 787 návštěvníků navštívilo 26 
koncertů. Nárůst návštěvnosti zaznamenali též Grafitový důl, Václavské sklepy či Muzeum 
marionet. V roce 2008 bylo nově otevřeno Museum Fotoateliér Seidel a v období od června 
do prosince ho navštívilo 4 599 návštěvníků.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Současné trendy v cestovním ruchu 
V současné době lidé upřednostňují individuální dovolenou, kterou si většinou sami naplánují 
a zajistí sami prostřednictvím internetu. Díky internetu také turisté získávají dostatek 
informací o destinaci. Proto je nutné klást důraz na kvalitu a včasnost informací uváděných  
na Oficiálním informačním systému Českého Krumlova (dále jen OIS).  
Náročnost zákazníků neustále stoupá a s tím roste i poptávka po kvalitě, pohodlí                            
a bezpečnosti. Pokud destinace Český Krumlov nabídne návštěvníkům přijatelný standart 
služeb, může je tím stimulovat k opakované návštěvě a získat si jejich věrnost, což v současné 
době není jednoduché. Důležitým faktem je také to, že turistovi už nestačí pouze něco vidět, 
ale chce i něco zažít a prožít. 
 
Další rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově 
Destinační management Český Krumlov musí při své další činnosti zohlednit výše uvedené 
skutečnosti a přizpůsobit jim i marketingový plán na další období.  
V současné době dochází k rozšiřování nabídky na OIS. K stávajícím statickým a senzitivním 
mapám na stránkách  www.ckrumlov.cz přibyl zcela nový produkt a to mapový server GIS 
(GIS - geografický informační systém). Mapový server umožní vyhledat nejrůznější adresy, 
památky, penziony nebo restaurace včetně souřadnic pro navigační přístroje GPS. Druhou 
novinkou je fotogalerie, v níž lze kromě klasických snímků najít nové virtuální panoramatické 
fotografie nebo videa z některých akcí. Novinky jsou realizací v rámci projektu Rozvoj                 
a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS II Jihozápad. 
Nezbytně nutné je též rozšíření nabídky turistických atraktivit. To by měl zajistit 
připravovaný projekt Hradního muzea, který připravuje Národní památkový ústav v Českých 
Budějovicích a město Český Krumlov. Tato expozice by měla zpestřit nabídku města zejména 
v mimosezóně. Dalšími zajímavými projekty jsou rekonstrukce zahradního domku Egona 
Schieleho a přilehlých prostor včetně Růžové zahrady a rekonstrukce Městského parku. 
Městský park by měl tvořit zázemí pro pasivní i aktivní odpočinek.  
 
Oficiální informa ční systém 
Virtuální návštěvnost Českého Krumlova prostřednictvím OIS (www.ckrumlov.cz) v roce 
2008 vykazuje mírný pokles. Webové stránky www.ckrumlov.info zaznamenaly 2 355 565  
návštěv, přičemž průměrná denní návštěvnost je 6 448 návštěv. Návštěvnost webová 
prezentace www.ckrumlov.cz je zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce a činí 
949 630 návštěv.  
 
Statistiky cestovního ruchu od roku 2001 spravuje v Českém Krumlově Destinační 
management. Díky této statistice je možné zjistit, co motivuje turisty k návštěvě Českého 
Krumlova, dále jak návštěvníci využívají služby v Českém Krumlově a informace o Českém 
Krumlově. Potřebné informace získává Destinační management od provozovatelů atraktivit, 
organizátorů společenských akcí, průvodců, z OIS apod. 
 
Zpracovala: 
Eliška Koričarová 
Destinační management Český Krumlov 
e-mail: eliska.koricarova@ckrf.ckrumlov.cz 
tel.: +420 380 704 628 


