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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
                     

TISKOVÁ INFORMACE 

 

 
Projev ministra pro místní rozvoj Ji řího Čunka 

na Evropském fóru turistického ruchu  

 
Algarve, 26. října 2007: 

 

Česká republika je v ýznamnou a rozv inutou destinací cestovního ruchu (CR). Tento sektor představuje 

v České republice jedno z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozv íjejících odvětví, které je zejména založeno 

na atraktiv itě a množství kulturně - historického dědictví a přírodního bohatství. Na mezinárodním trhu cestovního 

ruchu se Česká republika uplatňuje pestrou nabídkou národních a regionálních produktů zaměřených na různé 

f ormy  cestov ního ruchu (kulturně-poznáv ací CR, městský CR, kongresový  a incentivní CR, tradiční lázeňství              

a cestov ní ruch využívající přírodní podmínky České republiky). Specifické postavení má v tomto směru hlavní 

město Praha, které je nejvyhledáv anějším místem České republiky a současně je proslulým klenotem světov é 

architektury a kulturního dědictví (historické centrum je zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO).  

Kulturní památky, kulturní dědictví regionů, měst a v enkova mají nezastupitelné postav ení v  každém 

státě a jsou nedílnou součástí uvědomění si příslušnosti každého z nás k určitému místu, které je naší v lastí. 

Patří totiž mezi nejnázornější doklady národní historie, specifičnosti a jedinečnosti kultury dané země.                        

Při překročení hranic dnes již přestáv áme v nímat hranice států, ale práv ě podle charakteristických ry sů krajiny, 

měst a vesnic v nímáme v jaké zemi jsme. To zv láštní a jedinečné dané kulturou a historií pak bude i nadále tím 

nejdůležitějším, podle čeho poznáme, že jsme v té které zemi. Rozmanitost kulturního dědictví je třeba chápat 

jako hodnotu, jíž Česká republika přispěje k rozmanitosti a bohatství  kulturního dědictví  celé Ev ropy. 

Musím zde v šak především zmínit význam kulturního dědictví pro cestovní ruch, pro který je stavebním 

kamenem. Česká republika patří mezi země s velkým počtem  památek, ať jsou to archeologické lokality, soubory 

lidov é architektury, krajinné celky, ale především v íce jak 200 městských souborů a několik desítek historických 

jader měst, nemluvě o 12 památkách  UNESCO, které jsou památkově chráněny. 

Česká republika tedy disponuje značným potenciálem pro efektiv ní rozv oj cestov ního ruchu a v rámci 

regionu střední Ev ropy má řadu komparativ ních výhod, na jejichž základě se stala tradiční destinací cestovního 

ruchu, do které každoročně zavítá mnoho návštěvníků z celého světa. Snahou České republiky je samozřejmě 

v hodnými nástroji neustále zvyšov at sv oji atraktivitu a konkurenceschopnost zejména v rámci regionu, ale                     

i na v zdálených světových trzích a přispív at tak k úspěšnému rozv oji cestov ního ruchu v zemi. 

Ne v ždy  je v šak potenciál, kterým Česká republika v oblasti cestov ního ruchu disponuje, zcela 

adekv átně využíván. To je způsobeno předev ším některými přetrváv ajícími nedostatky  zejména v kvalitě 

doprov odné inf rastruktury  a některých služeb cestovního ruchu, ale také problémy  spojenými s kvalitou                        

a kv alif ikov aností pracovní síly, která v tomto odv ětví působí. I přesto, že pro Českou republiku představ uje 

kulturní dědictví základní atribut rozv oje cestovního ruchu je dlouhodobě limitujícím faktorem nedostatečná peče 

o kulturní dědictví a jeho omezené vy užívání pro cestov ní ruch. Tento stav  je především způsoben nedostatkem 

f inančních prostředku a dále celou řadou omezujících f aktorů, které jsou zejména spojeny s postojem subjektů 
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působících v památkov é péči, které využití památek pro cestovní ruch do značné míry  omezují. Dalším 

podstatným f aktorem, ov livňujícím vyváženost cestovního ruchu v ČR je jeho výrazná koncentrace do hlavního 

města Prahy a nerovnoměrné rozložení návštěvnosti v průběhu roku.   

Pro Českou republiku představuje cestov ní ruch významné ekonomické odvětví, které každoročně 

přináší celému národnímu hospodářství značné ekonomické přínosy. Proto je rozv oji a podpoře cestov ního ruchu 

v ěnována ze strany zejména státních a regionálních institucí značná pozornost. Ministerstv o pro místní rozv oj, 

které mám tu příležitost jako jeho nejvyšší představ itel zde při příležitosti konání Evropského fóra pro cestní ruch 

zastupov at, má v České republice v podpoře rozv oje cestov ního ruchu rozhodující úlohu.  

Ministerstvo pro místní rozv oj dlouhodobě a systematicky toto odv ětví podporuje prostřednictvím celé 

řady opatření, stáních interv encí a interv encí, které ply nou do České republiky z Ev ropské unie v rámci 

strukturálních fondů. Právě intervence strukturálních fondů EU se v České republice v  posledních letech staly 

významným akcelerátorem rozv oje tohoto odvětví. Ministerstvo pro místní rozv oj má prostřednictvím sv é 

příspěvkov é organizace CzechTourism rov něž rozhodující úlohu při podpoře marketingu a propagace cestovního 

ruchu. Rozv oj cestov ního ruchu má však v České republice na starosti i mnoho dalších subjektů, které působí            

na mnoha úrovních a mají sv oji nezastupitelnou úlohu, bez které by se nemohl cestovní ruch dostatečně rozvíjet. 

Význam cestov ního ruchu pro Českou republiku je v šak nejlépe možné vy jádřit na základě několika 

makroekonomických ukazatelích. Na základě výsledků ze Satelitního účtu cestovního ruchu ČR, který se České 

republice podařilo v roce 2006 historicky poprv é sestav it, dosáhl v roce 2005 podíl cestovního ruchu na HDP              

3,1 %. V roce 2005 si ČR jako cíl své cesty  zv olilo 23,4 mil. návštěvníků. Turisté z toho představ ovali zhruba             

39 % všech návštěvníků a v roce 2005 jich do ČR přijelo 9,0 mil.  

Význam cestov ního ruchu můžeme také deklarovat na výši devizov ých příjmů ČR z příjezdov ého 

cestovního ruchu, které v  roce 2006 dosáhly  3991,3 mil. EUR. Devizov é příjmy  z cestovního ruchu pozitiv ně 

ov livňují platební bilanci ČR. Z hlediska vývoje lze v České republice však pozorov at klesající význam dev izových 

příjmů z cestov ního ruchu na základních makroekonomických veličinách. Jde především o podíl dev izových 

příjmů na HDP, který kontinuálně klesá a v roce 2006 dosáhl 3,5 %. Tento vývoj je zapříčiněn zlepšujícím se 

stav em národního hospodářství a jen mírnějším růstem sektoru cestov ního ruchu. 

Pro národní ekonomiku je rov něž v ýznamný domácí cestov ní ruch. Dlouhodobě by ly  výdaje českých 

turistů cestujících do zahraničí na vyšší úrov ni než jejich výdaje při cestování v  ČR. V roce 2005 došlo ke změně 

trendu, kdy tyto útraty v ČR představov aly hodnotu 8,69 mld. Kč a v zahraničí 7,79 mld. Kč.  

Česká republika je v současné době významnou destinací cestovního ruchu, která je již řadu let  

integrov ána do struktur světov ého cestovního ruchu, ve kterých má již sv oje pev né místo. Jsem v elmi potěšen, že 

jsem zde na tomto f óru mohl Vám všem přiblížit Českou republiku jako atraktivní destinaci cestovního ruchu.  

 

 

        

    

 


