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Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se 

především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť, návštěvnosti 

OIS a návštěvnosti společenských akcí a kulturních zařízení. Některé údaje o návštěvnosti 

města za rok 2011 zaznamenávají určitý pokles, na který budeme v průběhu roku 2012 

reagovat konkrétními opatřeními a projekty na podporu cestovního ruchu. 

Ubytování 

V roce 2011 došlo celkově k poklesu lůžkové kapacity o 0,9 %, tj. o 40 lůžek, na 4 528 

lůžek. K poklesu kapacity došlo především v kategorii pensionů (pokles o 2,2%, tj. - 29 

lůžek), mírný pokles byl zaznamenán u privátů (- 5 lůžek) a apartmánů a bytů (- 6 lůžek). 

Nezměnila se kapacita hotelů, hotelů garni, ubytoven a hostelů, ani kempů a chalup.  

Celkový počet přenocování v roce 2011 narostl oproti roku 2010 o 12,7 %, tj. o 27 884 

přenocování. Nárůst přenocování byl zaznamenán u osmi z celkem jedenácti kategorií 

ubytování. Nejvíce se zvýšil počet přenocování v hotelech (+ 13 410 přenocování na 

celkem 125 893 přenocování, nárůst o 11,9%) a v pensionech (+ 8 377 přenocování na 

celkem 69 666 přenocování, nárůst o 13,7 %). Významné zvýšení počtů přenocování 

vykazují za rok 2011 i kategorie apartmá a byty (+ 2 405 přenocování, nárůst o 35,1%) a 

ostatní ubytovací zařízení (+ 2 287 přenocování, nárůst o 31,2 %). Počet přenocování se 

zvýšil i hotelů garni (+ 969 přenocování, nárůst o 14,3 %), u kempů (+ 712, nárůst o 

136,1%), ale i u ubytoven a hostelů (+298, nárůst o 4,4%) a chalup či domů (+ 61 

přenocování, nárůst o 871,4 %). Naopak k poklesu počtu přenocování v roce 2011 oproti 

roku 2010 došlo u motelů (-349, pokles o 9,1%) a privátních ubytování (- 285 přenocování, 

pokles o 2,2%).   

Využívány jsou především ubytovací kapacity v městské památkové zóně (155 413 

přenocování, tj. 63 % ze všech přenocování). Oproti roku 2010 se v roce 2011 zvýšil počet 

přenocování v městské památkové zóně o 14 744 přenocování, tj. o 10,5 %.  Celková 

lůžková kapacita byla za rok 2011 využita na 13,5 %.  

 

 

 



Parkování 

V roce 2011 došlo k poklesu využívanosti parkovišť ve správě ČKRF, spol. s r.o. v případě 

osobních automobilů – pokles celkem o 3,13 %, tj. o 5 876 automobilů (v roce 2010 

parkovalo na parkovištích ve správě ČKRF celkem 187 811 osobních automobilů a v roce 

2011 pak 181 935 osobních automobilů). Nárůst je však zaznamenán např. na parkovišti P2 

Pod poštou. (obsazenost P2 v roce 2010 byla 36 997 OA, v roce 2011 pak 37 413). Toto 

parkoviště je využíváno pro zaměstnanecké (častý průjezd vozidel České pošty) a rezidenční 

karty, jakož i pro krátkodobá stání občanů, tzn., jako indikátor cestovního ruchu není tento 

údaj relevantní.  

Turisticky relevantní parkování osobních automobilů na ostatních parkovištích (Jelenka 1 

a 2, Městský park – P3, Zámecká zahrada – P4, apod.) zaznamenalo celkově pokles z 

150 817 stání v r. 2010 na 144 522 v r. 2011 – tzn. přibližně o 4,17 %. Zvýšilo se 

parkování pouze na parkovišti Pr – Jelenka 2, a to o 961 zaparkovaných vozů (rok 2010 

celkem 5 457 OA, rok 2011 celkem 6 418 OA). 

Naopak v případě parkování autobusů došlo k významnému nárůstu využívání parkovišť P-

BUS V lomu a P4-BUS. Počet parkujících autobusů se zvýšil o ca 33,31 %, tj. o 1 811 

autobusů (v roce 2010 parkovalo celkem 5 436 autobusů a v roce 2011 celkem 7 247 

autobusů). 

Návštěvnost Infocentra Český Krumlov 

Významným statistickým nástrojem se stal od srpna roku 2010 Monitoring návštěvnosti 

Infocentra. V roce 2011 přišlo do informačního centra na náměstí Svornosti celkem 259 682 

návštěvníků. Z těchto se celkem 105 104 (zhruba 40 %) dotazovalo pracovníků front officu. 

Nejvíce návštěvníků přišlo v červenci (40 531), naopak nejméně v únoru (10 588). Většina 

turistů navštíví Infocentrum v čase 10.00 - 14.00 hodin. Struktura návštěvnosti kopíruje 

dlouhodobější trend města: 61 % cizinců a 39 % tuzemských návštěvníků. Převažovali turisté 

z Německa, Rakouska, Japonska, USA, ale i např. Rusové nebo Poláci. Většina z nich se 

zajímala o kulturu (35,5%), dopravu (22,1 %) a turistiku (14,9%). 

Pro srovnání návštěvnosti Infocentra s rokem 2010 použijeme data za období září – prosinec 

2010. Celkově za toto období přišlo do Infocentra celkem 86 762 návštěvníků. V porovnání se 

stejným obdobím letošního roku jde o úbytek ve výši 12 148 návštěvníků (září – prosinec 

2011 celkem 74 614 návštěvníků). Nejvýraznější pokles návštěvnosti byl zaznamenán 



v měsíci září 2011, kdy Infocentrum navštívilo o 11 086 hostů méně než v roce 2010. V říjnu 

a v listopadu 2011 došlo k mírnému zvýšení návštěvnosti – v říjnu roku 2011 přišlo do IC 

dokonce o 100 návštěvníků více než v roce předchozím, v listopadu to bylo o 103 návštěvníků 

více. Mírný propad přišel v prosinci roku 2011, kdy se návštěvnost snížila o 1 265 hostů.   

 

Turistické atraktivity 

Návštěvnost Státního hradu a zámku zaznamenala oproti roku 2010 (v r. 2010 navštívilo 

zámek celkem 292 684 osob) nárůst, konkrétně o 30 812 osob, tzn. o ca 10,5 % (v r. 2011 

navštívilo zámek celkem 323 496 osob). Zvýšení návštěvnosti lze považovat za přímý 

důsledek otevření nové expozice Hradního muzea. Jen Hradní muzeum navštívilo samostatně 

celkem 11 468 návštěvníků, a v kombinaci s věží celkem 36 285 návštěvníků.       

Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel zaznamenala oproti roku 2010 výrazný nárůst o 3 

118 osob, tzn. o 51,5 % (celková návštěvnost za rok 2011 byla 9 176 osob). Návštěvnost 

Musea Fotoateliér Seidel se zvedla i díky vstupu návštěvníků s Český Krumlov Card a 

interaktivním prohlídkám pro školy. Interaktivních prohlídek se zúčastnilo v roce 2011 

celkem 72 školních tříd, úspěch měly i další akce musea – př. divadelní prohlídky „Foto pro 

věčnost“ (121 návštěvníků) nebo Muzejní noc (200 návštěvníků).  

Návštěvnost se významně zvedla i u Regionálního muzea, které navštívilo za rok 2011 

celkem 20 491 návštěvníků. To je zvýšení o 13 703 návštěvníků oproti roku 2010 (nárůst ca 

200 %). Tento velký rozdíl je dán i částečným uzavřením muzea v roce 2010, kdy zde od 

ledna do června probíhala rekonstrukce.       

Pivovar Eggenberg navštívilo v roce 2011 celkem 7 692 hostů, přičemž 45 % z nich bylo 

anglicky mluvících, 30 % Čechů, 15 % německy mluvících hostů a 10 % ostatních.    

Václavské sklepy na 4. zámeckém nádvoří navštívilo v roce 2011 celkem 19 377 osob, oproti 

roku 2010 jde o pokles o 13.6 %.  

Museum marionet vykazuje v posledních letech rostoucí trend návštěvnosti – v roce 2011 

sem zavítalo celkem 4150 návštěvníků. 

 

 



Výše uvedené údaje zaznamenávají i osoby, které tyto instituce navštívily zdarma v rámci 

nejrůznějších akcí (městské akce, Noc otevřených muzeí a galerií, Dny Evropského 

kulturního dědictví, Den s handicapem, mimořádné vstupenky pro školní kolektivy v rámci 

interaktivních prohlídek, volné vstupenky, výhry aj.), přičemž tyto akce tradičně oslovují 

z větší části občany města – a z menší části turisty.  V roce 2011 jsme uvedli na trh nový 

produkt Český Krumlov Card (ČK Card), který oslovil výrazný počet návštěvníků (květen – 

prosinec 2011 celkem 2 818 prodaných karet). Na základě získaných zkušeností se upraví 

její grafický vizuál a bude se pracovat na jejím rozšíření. Také nový projekt školních výletů 

přilákal do Českého Krumlova řadu školních skupin. Edukativních programů pro školy 

v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví se zúčastnilo 17 školních tříd. Ve spolupráci 

s partnery (JCCR, RRAŠ atd.) bude produkt dále rozšiřován a přizpůsoben poptávce. Nabídku 

školních výletů podpoří i plánovaná soutěž. 

Kulturní a společenské akce 

Některé společenské a kulturní akce v Českém Krumlově během roku 2011 zaznamenaly 

nárůst návštěvnosti, jiné pokles. Návštěvnost ovlivnilo počasí, změna počtu představení apod. 

• Mezinárodní hudební festival – výrazný nárůst (+ 34,6%) 

• Ekofilm - pokles (- 11,4%) 

• Festival barokních umění – výrazný nárůst (+ 54,2%) – zvýšení počtu představení  

• Otáčivé hlediště – pokles (- 5,5%)  

• Slavnosti pětilisté růže – pokles (- 2,3%) 

• Svatováclavské slavnosti – nárůst (+ 14,3%)  

• Kouzelný Krumlov – výrazný nárůst (+ 60 %) 

 

OIS 

Návštěvnost webu www.ckrumlov.cz zaznamenala v roce 2011 nárůst o 36,45%, tj. o 

595 882 návštěv. Největší nárůst návštěvnosti byl zaznamenán z Ruska (o 76,75 %), České 

republiky (o 41,68 %) a Rakouska (o 40,53 %). 
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