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Víte, že... 
v kraji jsou dvě památky UNESCO? 

Známé je historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou 
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Druhou památkou je v roce 2012 
připsaný zámecký park v Průhonicích, který náleží do Středočeského 
regionu Praha-Západ.

Kutná Hora, foto: Jiří Coubal

ÚVODNÍ SLOVO  
ŘEDITELKY ORGANIZACE

Vznikem nové Centrály cestovního ruchu byly završeny snahy 
Středočeského kraje o ukotvení turismu jako preferenčního odvětví 
a nastavení priorit v hospodářské, kulturní i společenské sféře na krajské 
úrovni.

Středočeská centrála cestovního ruchu (dále jen SCCR) byla založena 
usnesením Zastupitelstva kraje ze dne 7. března 2017 k 1. květnu téhož 
roku a dostala jasné úkoly a preference. 

Jedná se především o propagaci cestovního ruchu a turistických 
možností středních Čech, rozvoj spolupráce s relevantními partnery, 
o koordinaci turistických nabídek a spolupráci na koncepčních 
a strategických dokumentech.

První měsíce činnosti naší organizace byly zaměřeny zejména na 
provozní záležitosti, spojené s nastěhováním organizace do budovy 
Středočeského kraje v Husově ulici, na rekonstrukci Turistického 
informačního centra, na tvorbu marketingového plánu a nových 
propagačních materiálů a rovněž na přípravu strategie na léta další.

Bylo třeba vypořádat se s osmiletou pauzou v systematické propagaci 
cestovního ruchu regionu, převzít činnosti, které doposud zůstávaly 
v gesci krajských úředníků. Již v průběhu léta jsme plně převzali 
odpovědnost za činnosti, které jsou s propagací a marketingem 
krajského turismu nutně spojené a ukotvili organizaci v systému 
příspěvkových organizací Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen 
KÚSK).

Na podzim roku 2017 došlo ke změnám v politickém vedení cestovního 
ruchu kraje a pod své vedení převzala cestovní ruch sama hejtmanka 
kraje, čímž se ještě více upevnila role turismu v hierarchii hodnot kraje. 
Na závěr roku 2017 byla ustavena Pracovní skupina s cílem vytvořit 
strategii cestovního ruchu destinačních agentur ve Středočeském kraji 
na příštích 8 let.
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Hned od počátku své činnosti hledala SCCR nové možnosti, jak zaujmout 
veřejnost svými produkty a koncipovanými programy. Změnila strukturu 
čtvrtletně vydávaného periodika Kaleidoskop, připravila několik setkání  
se zástupci cestovních kanceláří i s novináři, setkání s širokou odbornou 
veřejností na 215. Žofínském fóru a prezentovala kraj na akcích v zahraničí.

V závěru roku se nám dostalo nové výzvy v podobě převzetí dvou 
turistických areálů Středočeského kraje: sportovně-rekreačního areálu 
Vrchbělá v Bělé pod Bezdězem a rozhledny Čížovka v obci Kněžmost. 

Za osm měsíců naší činnosti jsme dokázali mnohé. První, necelý rok 
existence Středočeské centrály cestovního ruchu byl tak opravdu 
ostrým nástupem a zkouškou ohněm pro rozvíjející se možnosti 
v prezentování turistických cílů regionu. V silné konkurenci ostatních 
krajů republiky jsme obstáli a zařadili se mezi ostatní krajové destinační 
managementy. A nejen to – v této konkurenci se chceme prosadit 
a zaujmout přední místo.

PhDr. Nora Dolanská, MBA
ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu

Víte, že... 
krajem protéká 5 velkých řek?

Jsou to Vltava, Labe, Berounka, Sázava a Jizera.

Vyhlídka Máj – řeka Vltava
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Středočeská centrála cestovního ruchu (dále jen SCCR) je příspěvková 
organizace zřízená Středočeským krajem na základě zřizovací listiny ze 
dne 1. května 2017 na dobu neurčitou. 

Oficiální sídlo organizace je v ulici Husova 156/21, Praha 1 – Staré  
Město. Do jejího čela byla po výběrovém řízení vybrána PhDr. Nora  
Dolanská, MBA, která téměř 5 let vedla Pražskou informační službu – 
Prague City Tourism, příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy.

Hlavním cílem SCCR je zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území kraje, propagace cestovního 
ruchu a turistických možností regionu a rozvoj spolupráce relevantních 
aktérů cestovního ruchu s působností či dopadem na střední Čechy.

Mezi další předměty činnosti organizace patří tvorba a propagace produktů  
cestovního ruchu; podpora údržby stávající turistické infrastruktury 
a její smysluplné rozšiřování; podpora získávání a předávání informací 
v cestovním ruchu s důrazem na spolupráci informačních center a její 
koordinaci, vytváření jednotného informačního systému; poradenství 
v oblasti cestovního ruchu, sledování nových trendů v této oblasti včetně 
spolupráce se zahraničními subjekty; koordinace prezentace turistických 
nabídek ve Středočeském kraji na tuzemských i zahraničních výstavách 
a veletrzích cestovního ruchu; spolupráce na tvorbě koncepčních 
strategických dokumentů a v neposlední řadě i provozování a údržba 
vlastních turistických a rekreačních objektů.

SCCR byl zřizovatelem, tj. Středočeským krajem svěřen k hospodaření 
nehmotný majetek v podobě dvou budov v Husově ulici č.p. 156 a č.p. 
229 na Praze 1. V přízemí budovy č.p. 156 se nachází Turistické informační 
centrum Středočeského kraje. 

Usnesením Zastupitelstva ze dne 5. prosince 2017 s účinností k 1. lednu  
2018 získala SCCR k hospodaření další nemovitý majetek, a to rozhlednu  
Čížovka (Kněžmost) a sportovně-rekreační areál Vrchbělá (Bělá pod 

Bezdězem). S převodem majetku přešli rovněž k počátku roku 2018 do 
SCCR tři pracovníci dosavadního Odboru dopravy Středočeského kraje, 
spravující areál Vrchbělá. Na základě výše uvedeného bylo nutné provést 
změnu a doplnění zřizovací listiny organizace o doplňkovou činnost.

Doplňkovou činností příspěvkové organizace je zprostředkování 
obchodu a služeb, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 
ubytovací služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 
a dále provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu.  

Nově zřízená Středočeská centrála cestovního ruchu je v současné době 
jednou z nejmladších příspěvkových organizací Středočeského kraje. 

Sídlo organizace:
Husova 156/21  

Praha 1 Staré Město, 110 00  
T: +420 220 190 411

E: info@sccr.cz 
www.centralbohemia.cz

PROFIL ORGANIZACE

O nás
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Víte, které... 
hrady a zámky se řadí mezi středočeských TOP6?

Jedná se o hrady Český Šternberk, Karlštejn a Křivoklát, a zámky 
Konopiště, Loučeň a Žleby.

Hrad Karlštejn

Organizační struktura

ŘEDITELKA SCCR
PhDr. Nora Dolanská, MBA

EKONOMKA
Radka Kopecká, DiS.

PR, MÉDIA, TISKOVÝ MLUVČÍ
Ing. Tomáš Pospíšil

PROJEKTOVÝ MANAŽER, 
SPECIALISTA WEB 
A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Bc. Jakub Kulhánek

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA, 
KOMUNIKACE S DMO 
A REGIONÁLNÍMI PARTNERY
Bc. Zuzana Janetzká

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA, 
MICE
Bc. Kristýna Bzenecká

VEDOUCÍ TIC
Jitka Pašková, DiS.

PRACOVNICE TIC
PhDr. Anna Lada Honková
Bc. Karolína Kratochvílová

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA, 
ORGANIZACE VELETRHŮ, 
MERCHANDISING
Mgr. Eva Richterová

ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK, SMLUVNÍ VZTAHY
Ing. Jana Šubrtová

MARKETING A PR

TURISTICKÉ  
INFORMAČNÍ CENTRUM
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Medailonky pracovníků SCCR

PhDr. Nora Dolanská, MBA

• Dlouhodobě pracovala jako vysokoškolská pedagožka, 
a zároveň jako průvodkyně, delegátka a zástupkyně 
turistických organizací doma i v zahraničí.

• Založila a vedla pobočku Německé centrály pro turismus 
v Praze.

• V agentuře CzechTourism pracovala jako ředitelka 
marketingu a zahraničních zastoupení.

• Sedm let pracovala v Rakousku jako ředitelka 
Zahraničního zastoupení CzechTourism ve Vídni.

• Téměř 5 let vykonávala funkci ředitelky Pražské 
informační služby – Prague City Tourism.

• V květnu 2017 nastoupila do Středočeské centrály 
cestovního ruchu na pozici ředitelky organizace.

Ing. Tomáš Pospíšil

• Pracoval pro soukromý i veřejný sektor.
• Před nástupem do SCCR pracoval v marketingovém 

oddělení Národní galerie v Praze.
• V SCCR pracuje na pozici PR, media a jako tiskový mluvčí.

Radka Kopecká, DiS.

• Pracovala pro soukromý i veřejný sektor.
• Má mnoholeté zkušenosti s kompletním zpracováním 

účetnictví, vč. závěrek a účtování dotací přijatých ze 
státního rozpočtu.

• V rámci SCCR navázala na předešlé zkušenosti a aktivně  
se zapojila do interního nastavení nově vzniklé organizace  
a registrace organizace u příslušných institucí.

• Vedle pozice hlavní ekonomky se organizačně podílí také 
na zabezpečení správy budovy.

Ing. Jana Šubrtová

• Pracovala na pozici administrátorky veřejných zakázek 
v Pražské informační službě – Prague City Tourism, kde 
zpracovávala výběrová řízení týkající se převážně oblasti 
cestovního ruchu. 

• Vedle kompletního zpracování výběrových řízení 
zodpovídala rovněž za agendu smluv.

• V SCCR pracovně navázala na své předchozí zkušenosti 
a věnuje se i nadále agendě výběrových řízení a smluvním 
vztahům.

• Asistovala při založení nové organizace a vyřizování 
provozních záležitostí s tím souvisejících.

Bc. Jakub Kulhánek 

• Zkušenosti získával během studií, kdy vytvářel webové 
prezentace a propagaci na sociálních sítích komerčních 
subjektů např. pro Czech News Center.

• Pomáhal také s propagací a marketingem regionálních 
sportovních klubů.

• Do SCCR nastoupil na pozici projektového manažera pro 
oblast webové prezentace a sociálních sítí.

Mgr. Eva Richterová

• Dlouholeté zkušenosti v cestovním ruchu získala 
v příspěvkové agentuře CzechTourism, kde pracovala jako 
projektová manažerka, manažerka tiskového odboru, 
press a fam tripů.

• Do SCCR přešla z příspěvkové organizace Pražská 

informační služba – Prague City Tourism z pozice 
vedoucí sekretariátu ředitelky, kde měla na starosti 
administrativní vedení sekretariátu, zajišťování služebních 
cest, organizaci eventů a merchandisingové předměty.

• V SCCR pracuje na pozici projektové manažerky pro 
oblast veletrhů a dále má na starost merchandising.
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Bc. Zuzana Janetzká

• Zkušenosti získala ve veřejných institucích na pozicích 
PR specialistky, mediální produkční a vedoucí oddělení 
komunikace s veřejností.

• Podílela se na realizaci eventů a marketingových kampaní 
na podporu cestovního ruchu, na tvorbě webových 
a dalších multimediálních prezentací. 

• Do nové organizace přešla z Hospodářské komory 
České republiky, kde měla na starosti interní a externí 
komunikaci. 

• V SCCR na pozici projektové manažerky zodpovídá za 
komunikaci a koordinaci aktivit s regiony a za tvorbu 
propagačních materiálů.

Jitka Pašková, DiS.

• Pracovala v České centrále cestovního ruchu - Czech 
Tourism v regionálním turistickém informačním centru 
Staroměstská jako zástupce vedoucího informačního centra.

• Odpovídala za sklad propagačních materiálů 
a komunikaci se všemi informačními centry 
a destinačními managementy České republiky.

• Do SCCR nastoupila na pozici vedoucí turistického 
informačního centra Středočeského kraje.

Bc. Kristýna Bzenecká

• Před příchodem do SCCR pracovala 4 roky na pozici 
projektové manažerky v oddělení marketingu v organizaci 
Pražská informační služba – Prague City Tourism.

• Specializovala se na ediční činnost (tvorbu a produkci 
tematických materiálů) a marketingové kampaně 
pro domácí cestovní ruch. Spolupracovala na tvorbě 
webových stránek, věnovala se podpoře filmového turismu.

• Na pozici projektové manažerky působí v SCCR 
v oddělení marketingu - do její kompetence spadá 
tvorba edičního plánu, realizace propagačních materiálů 
a vedení marketingových kampaní.

Víte, že...
Středočeský kraj má více než 40 technických památek? 

Jsou to památky hornictví, hutnictví, vodního stavitelství, dopravního 
inženýrství, větrné mlýny, hvězdárny, pivovary a letecká a automobilová 
muzea.

Hornický skanzen Mayrau
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Nově zrekonstruované Turistické informační centrum Středočeského 
kraje (dále jen TIC), umístěné v přízemí budovy v Husově ulici 156/21, bylo 
slavnostně otevřeno dne 29. srpna 2017. Architektonické řešení navrhl 
architekt Ing. arch. Ivan Drobný.

Provoz TIC slavnostně zahájila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava 
Pokorná Jermanová, náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti 
a cestovního ruchu Vít Rakušan a ředitelka Středočeské centrály 
cestovního ruchu Nora Dolanská. 

TIC je pro návštěvníky otevřeno každý den od 10 do 18 hodin včetně 
víkendů a svátků. Služby infocentra zahrnují poskytování turistických 
informací o Středočeském kraji, prodej zájezdů, turistických karet, 
suvenýrů a upomínkových předmětů. Školený personál podává informace 
o atraktivních lokalitách regionu, turistických a cyklistických stezkách 
i aktuálním programu kulturních institucí. 

Do konce roku 2017 došlo k postupnému nárůstu prodeje provizního 
prodeje výletů do Středočeského kraje prostřednictvím CK Vega Tour, 
Martin Tour a Premiant Tour.

„Moderní a plně funkční turistické informační centrum v centru Prahy je 
v dnešní době nutnost. Naše ambiciózní cíle jdou ale ještě dál: chceme 
více zviditelnit kraj v oblasti cestovního ruchu jako celek, prodloužit 
pobyt návštěvníků v kraji a současně ukázat specifika kraje novým 
cílovým skupinám,“ uvedla při otevření infocentra Nora Dolanská, 
ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu.

V TIC se střídají tři stálé pracovnice s jazykovou vybaveností němčina, 
angličtina, francouzština, italština, španělština a ruština. Na chodu TIC  
se podílejí také stážisté, kteří vypomáhají při běžných provozních 
záležitostech.

TURISTICKÝ SERVIS

Zahájení činnosti nové organizace

Středočeská centrála cestovního ruchu byla založena 1. května 2017. 
Řádný provoz začal 1. července 2017, kdy byl současně vypsán provozní 
řád budovy. V průběhu května až října postupně nastoupil kolektiv 
11 zaměstnanců. 

V počátcích bylo nutné vybavit prázdné prostory v sídle organizace 
nábytkem a výpočetní technikou a celkově připravit pracovní podmínky 
pro nástup zaměstnanců. V krajském rozpočtu bylo pro založení 
a rozběhnutí činnosti Centrály připraveno celkem 15 milionů korun.

Pro samotné zahájení činnosti organizace bylo nezbytné podniknout 
organizační kroky týkající se zajištění zřizovací listiny a založení IČ 
organizace. Po jednáních se zástupci Středočeského kraje postupně 
došlo k předání nezbytné agendy a upravení smluvních vztahů. 

Probíhala intenzivní jednání ohledně podoby nového loga a jednotného 
vizuálního stylu SCCR. Dále bylo zapotřebí připravit strategický 
materiál „Přehled činnosti do konce roku 2017“ a následně vypracovat 
„Marketingový plán na rok 2018“.

Řešily se technické záležitosti jako vypsání výběrového řízeni na novou 
bezpečnostní agenturu na ostrahu a recepční služby v Husově ulici, 
zajištění externího zpracování mzdového účetnictví a personalistiky, 
zajištění správcovství budovy, inventarizace majetku, převod smluv ze 
zřizovatele na organizaci.

Ředitelka SCCR Nora Dolanská podnikla první kroky v navázání kontaktů 
ve Středočeském kraji a představení nově vzniklé organizace, návštěvou 
několika významných destinací. 

Turistické informační centrum 
Středočeského kraje
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Průběžné statistiky webových stránek (zdroj: Google Analytics)
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Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Uživatelé

Návštěvy

Zobrazení stránek

Prům. trvání návštěvy

Stránek na 1 návštěvu

Okamžité opuštění

Návštěv na uživatele

Noví uživatelé

3 000

2 000

1 000

0

Webový portál a sociální sítě tvoří důležitou platformu pro prezentaci 
turistické destinace. Středočeská centrála cestovního ruchu se v roce 
2017 prezentovala na webových stránkách www.centralbohemia.cz,  
Facebookovém účtu @centralbohemia a Instagramovém účtu  
@VisitCentralBohemia.

Došlo k převzetí a částečné aktualizaci obsahu původních webových  
stránek sloužících k propagaci cestovního ruchu v kraji s doménou  
www.middleczech.cz. Na upravených webových stránkách jsou 
pravidelně zveřejňovány aktuality z oblasti cestovního ruchu v kraji, 
kalendář akcí i propagační materiály SCCR ke stažení. Práce na 
kompletní aktualizaci webové prezentace probíhá průběžně.

Celková návštěvnost TIC v roce 2017 byla 14 529 návštěvníků.

MARKETING A PUBLIC RELATIONS

Turistický portál  
www.centralbohemia.cz a sociální sítě 

Návštěvnost TIC v roce 2017

Zahraniční návštěvníci

Noví návštěvníci

Vracející se návštěvníci

Tuzemští návštěvníci

10 %

90 %

10 864

Období srpen 2017 - prosinec 2017

13 634

33 830

00:01:49

2,48

56,76 %

1,25

10 869
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Byla převzata administrace účtu na Facebooku a nově vytvořen účet 
na Instagramu s cílem postupně vybudovat komunitu sledujících se 
zájmem o novinky z cestovního ruchu Středočeského kraje. Na sociálních 
sítích jsou pravidelně propagovány akce, události a novinky z oblasti 
cestovního ruchu v  regionech.

Od převzetí správy Facebooku specialistou SCCR v červenci 2017 vzrostl 
počet „sledování“ z 1845 na aktuálních 3489 k prosinci 2017.

Zdroj: Facebook Analytics

Víte, že...

největšími zábavními areály v kraji jsou Park Mirakulum, Aquapalace 
Praha-Čestlice, Labyrintárium na zámku Loučeň a Tankodrom Milovice?

Labyrintárium na zámku Loučeň

1,9K

2K

4K

ČVC PRO

1,85K

3,5K

1,8K

3K

Celkový počet To se mi líbí stránky

1 845

3 489
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I přes poměrně krátkou dobu fungování se SCCR v roce 2017 zúčastnila 
několika významných akcí v oblasti cestovního ruchu. Na tuzemských 
i zahraničních veletrzích aktivně propagovala turistický potenciál 
Středočeského kraje. 

Účast na akcích tohoto typu je důležitá pro setkávání se s profesionály 
v cestovním ruchu, médii, a především potencionálními návštěvníky kraje 
a prezentaci marketingových aktivit nově vzniklé organizace.

Pro zahraniční i tuzemskou propagaci Středočeského kraje vytvořila 
SCCR řadu propagačních předmětů, které jsou opatřeny logem SCCR 
a logem Středočeského kraje. Slouží tedy nejen k propagaci cestovního 
ruchu kraje, ale také podporují prezentaci nové značky instituce a jejích 
činností. Propagační předměty je možné zakoupit v TIC SK. 

Veletrhy, prezentace

Veletrhy s účastí SCCR v roce 2017:

SCCR prezentace Středočeského kraje v roce 2017:

Veletrh ITEP 
Plzeň

TK „Poklady 
Středočeského kraja“, 
Bratislava, Slovensko

CzechTravelMarket 
Praha

Veletrh Inwetex 
Petrohrad, Rusko

Veletrh TC 
Lipsko, Německo

21.– 23. září

12. září 

25.– 26. října

12.– 14. října

22. - 23.  
listopadu

SCCR, Regionální muzeum Mělník

Tisková konference SCCR 
a CzechTourism

Expozice SK součástí stánku 
CzechTourism

Expozice SK součástí stánku 
CzechTourism

Merchandising

Porýní-Falc, Německo

215. Žofínské fórum, 
Praha

1.– 4. října

31. října

Akce Středočeského kraje v rámci 
partnerské spolupráce Čtyřspolku

Konference na téma: Středočeský kraj 
a rozvoj cestovního ruchu

Přehled propagačních předmětů SCCR:

• Magnety - 4 tematické sady po 4 kusech magnetů 
• Rubikova kostka 2 x 2 s motivy památek
• Puzzle z papírového kartonu s mapou Středočeského kraje 

a piktogramy hradů a zámků
• Lepící váleček na čištění oděvu 
• Čistítko na boty v umělém pouzdru 
• Vizitkář
• Taška - malá a velká papírová taška, velká bílá taška z PVC, velká černá 

taška z PVC
• Obyčejná tužka, propisovací tužka se stylusem
• Samolepka s motivem vizuálního prvku kostky
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Řada speciálních reprezentačních předmětů SCCR s autorskou malbou 
hradů a zámků SK:

• Notýsek
• Hedvábný šátek (velikost 80 x 80 cm)
• Skládací deštník

Jednotný vizuální styl SCCR vznikl na základě výběrového řízení 
Středočeského kraje ještě před vznikem samotné organizace. SCCR po 
svém vzniku převzala navržený logomanuál vítězné firmy grey dot s.r.o., 
se kterým dále pracuje. 

V logu SCCR jsou použity základní prvky Středočeského kraje, které 
vytvářejí barevný i symbolický komplex korespondující se značkou 
Středočeského kraje. Tvar loga vychází z tvaru kraje, který tvoří pomyslné 
mezikruží okolo Prahy. Důležitý soutok největších českých řek Vltavy 
a Labe je znázorněn modrými liniemi, které plynule přechází do červených 
okrajů. Logo má návaznost na heraldický znak Středočeského kraje.

Mezi další prvky jednotného 
vizuálního stylu patří kostka 
inspirovaná kostkou Rubikovou. 
Jsou na ní zobrazeny fotografie 
kulturních a přírodních krás 
Středočeského kraje. Motiv 
kostky byl například využit ve 
formě polepu na služebním autě, 
papírových deskách na dokumenty 
nebo na papírových taškách. 
Kostka existuje i ve fyzické podobě 
jako merchandisingový předmět.

Jednotný vizuální styl SCCR

Logo Středočeské centrály 
cestovního ruchu

Kostka SCCR.
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Víte, že... 
se na území Středočeského kraje nachází 4 poutní místa?

Patří mezi ně Stará Boleslav, obec Svatý Jan pod Skalou, Svatá Hora 
u Příbrami a poutní kostel na Skalce u Mníšku pod Brdy.

Svatá Hora u Příbrami

V rámci propagace SCCR byla vytvořena na základě jednotného 
vizuálního stylu také skládací Fotostěna s 3 vyměnitelnými tematickými 
fotografiemi Středočeského kraje a dva roll up bannery.
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V roce 2017 SCCR vydala 4 tištěné tituly ve 4 jazykových verzích 
a v celkovém nákladu 46 000 výtisků.

Cílem publikační činnosti je propagovat Středočeský kraj jako 
významnou turistickou destinaci doma i v zahraničí, uspokojit potřeby 
individuální i skupinové turistiky, touroperátorů, cestovních kanceláří, 
institucí působících v oblasti cestovního ruchu, médií a doplňovat 
marketingové projekty organizace i její další aktivity. 

Materiály jsou k dispozici v TIC SK, na významných veletrzích a dalších 
akcích cestovního ruchu a v elektronické podobě pak ke stažení na 
webových stránkách www.centralbohemia.cz.

V roce 2017 tvořily ediční řadu 3 DL brožury a 1 skládaný leták.

Střední Čechy za první republiky
 
Tematický průvodce vyšel na sklonku roku 2017 k příležitosti výročí 
100. let od založení samostatné Československé republiky, jehož oslavy 
proběhnou v roce 2018. Průvodce obsahuje tři výletní trasy po místech 
středních Čech spojených s obdobím první republiky a s významnými 
osobnostmi, které se podílely na jejím rozvoji v meziválečném období. 

Šlechtické ubytování

Tematická brožura zaměřená na luxusní turistiku obsahuje přehled 
12 vybraných zámeckých hotelů Středočeského kraje a je určena 
převážně pro individuální klientelu (zahraniční i tuzemskou). Vybrané 
zámecké hotely nabízí vedle vysokého standartu ubytování také kvalitní 
gastronomii a řadu doprovodných služeb.

Zážitkové pobyty pro skupiny

Brožura určená pro domácí cestovní ruch prezentuje 12 ubytovacích 
zařízení zaměřených na aktivní a zážitkové pobyty vhodné pro skupinové 
zájezdy (školení, teambuilding apod.) Vybraná zařízení mají obvykle 
celoroční provoz, jsou dobře dopravně dostupná z/do Prahy a nabízí 
širokou škálu možností aktivního trávení volného času.

EDIČNÍ ČINNOST
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Kaleidoskop

V prosinci 2017 SCCR vydala první číslo nově koncipovaného čtvrtletníku 
Kaleidoskop. Dříve se jednalo o klasický časopis formátu A4, vydávaný 
Středočeským krajem pouze dvakrát ročně. 

V nové podobě se jedná o oboustranný skládaný leták formátu A5, jehož 
prostřednictvím informuje SCCR širokou veřejnost o zajímavostech kraje, 
vybraných akcích a nových místech, spojených s turismem.

Přehled vydaných titulů v roce 2017

Střední Čechy za první republiky

Zážitkové pobyty pro skupiny

10 000

4 000

Titul Náklad Jazykové verze

CZ, EN, DE, PL

CZ

Šlechtické ubytování

Kaleidoskop Zima 2017/ 2018

12 000

20 000

CZ, EN, DE

CZ/EN

Víte, že...
mezi jedny z nejstarších pamětihodností kraje patří i hrady Krakovec 
a Tetín?

Krakovec navštívil v roce 1414 před odjezdem na kostnický koncil sám Jan 
Hus. Místo, kde později vznikl hrad Tetín je zase spojeno se sv. Ludmilou, 
která byla nedaleko odsud v roce 921 zavražděna.

Hrad Krakovec

zimní průvodce, který se vám  
dostal do rukou, předkládá 
tipy na výlety do míst, která  
stojí za to ve středních Čechách 
navštívit. Milovníky lyžování 
chceme pozvat do Monínské-
ho ski areálu na jih od Prahy. 
Myslíme i na ty, kteří se chtějí 
seznámit s adventními a vánoč- 
ními zvyky. Zasněžená krajina 
láká k procházkám v přírodě, 
a proto mezi doporučeními 
nechybí největší park ve 
středních Čechách u zámku 
ve Veltrusích. Mimořádný 
zážitek si odnesete ze dvou 
mladoboleslavských muzeí. 
Genius loci budete vnímat 
při objevování Kolína, zvláště 
jeho židovské čtvrti. Koncem 
ledna 2018 proběhne Noc 
hotelů, díky které budete mít 
možnost ve vybraných středo- 
českých městech a jejich oko-
lích poznat hotelové služby za 
symbolickou cenu, a zažít tak 
jedinečnou atmosféru míst 
spjatých s cestovním ruchem.

This winter guide offers you tips for trips to 
attractive places worth seeing in Central Bohe-
mia. We would like to invite lovers of skiing to 
the Monínec ski resort south of Prague. We also 
list interesting destinations for visitors wishing 
to relive Advent and Christmas traditions in the 
region. The snow-covered landscape invites na-
ture walks; our recommendations include the 
largest park in Central Bohemia near Chateau 
Veltrusy. You will be enraptured with extraor-
dinary displays of two museums in Mladá Bo-
leslav. You may experience Kolín’s genius loci 
when exploring the city, in particular its Jewish 
quarter. At the end of January 2018, a Hotel 
Night will take place to give you an opportunity 
to sample hospitality services in selected Cen-
tral Bohemian cities and their surroundings for 
symbolic rates and to experience the unique 
spirit of places associated with tourism.

Adventní a vánoční zvyky  
ve skanzenu v Přerově  
nad Labem 

Skvělé lyžování na jih od Prahy. 
Vítejte v Monínci! 

Great skiing south of Prague. 
Welcome to Monínec!

Zámek Veltrusy s největším 
parkem ve středních Čechách 

Chateau Veltrusy with the largest 
park in Central Bohemia

Advent and Christmas traditions  
at the Open-Air Museum  
in Přerov nad Labem  

Během listopadu a prosince ožije přerovský skan-
zen scénkami ze života našich předků. Do všech 
stavení se vrátí starodávné adventní a vánoční 
zvyky. Uvidíte přástky a dračky, barborky a lucky, 
zažijete Štědrý den se všemi zvyky a obyčeji. Po-
slechnete si vánoční koledy a koledování. Chybět 
nebudou adventní trhy. Doprovodná výstava 
představí betlémy, ukázky vánočních dekorací  
a návody na výrobu vánočních ozdob.

Sportovní areál Monínec najdete v oblasti, které 
se přezdívá Český Merán. Leží v srdci České Sibiře 
a kombinace jeho mikroklimatu, severní stráně 
a nadmořské výšky tvoří z Monínce jedinečný 
přírodní „ledovec“. Pro lyžaře i snowboardisty je 
zde několik sjezdovek. Na vrchol 1,2 km dlouhé 
sjezdovky vás vyveze čtyřsedačková lanovka. Areál 
je vybaven nejmodernější zasněžovací technolo-
gií umožňující výrobu sněhu při teplotách nad 
nulou. Monínec je ideálním místem pro lyžování  
s širokou nabídkou kvalitního ubytování.

The Monínec sports resort is part of the area called 
the Bohemian Merán. It is located in the heart 
of “Czech Siberia” and the combination of its 
microclimate, north-facing slope and altitude 
makes Monínec a unique natural “glacier”. Skiers 
and snowboardrs can choose among several ski 
slopes. A four-seat chairlift takes you to the top of 
the 1.2-km-long slope. The resort is equipped with 
state-of-the-art artificial snow-making technology 
facilitating production of snow in above-zero tem-
peratures. The Monínec resort is an ideal place for 
skiing that offers a broad range of quality accom-
modation facilities.

Romantický park kolem zámku Veltrusy byl vybu-
dován Janem Rudolfem Chotkem již kolem roku 
1790. Patří k pěti nejstarším v České republice  
a svou rozlohou 298 hektarů je ve středních Če-
chách největší. Park se postupem času proměnil 
v bohatý okrasný statek. Kombinuje hospodář-
ské prvky s estetickými. Vedle sebe tak uvidíte 
romantické pavilony a užitková pole či pastviny. 
Od začátku 19. století se ve zdejší oboře chová 
daněk skvrnitý. V zimním období nabízí zámek 
prohlídky salonů a pokojů, kde trávili svůj volný 
čas členové šlechtického rodu Chotků.

The romantic forest park surrounding Chateau 
Veltrusy was built by Jan Rudolf Chotek back in the 
1790s. It ranks among five oldest parks in the Czech 
Republic, and with its area of 298 hectares is the  
largest in Central Bohemia. The park has been gradu-
ally transformed into a versatile, attractive estate, 
blending farming and ornamental elements and 
offering views of charming pavilions standing next 
to crop fields or pastures. Since the beginning of 
the 19th century, fallow deer have been kept in the 
wildlife park. In the winter season, the Chateau pro-
vides guided tours of the salons and rooms where 
members of the Czech Chotek noble family spent 
their leisure time.

In November and December, the Přerov nad Labem 
Open-Air Museum comes to life with scenes depicting  
the life of our ancestors. Ancient Advent and Christmas  
traditions are showcased in all museum houses. The 
Museum revives weaving and feather plucking sessions 
and features customs associated with cutting cherry 
tree twigs (barborky) and with St. Lucy (lucky). Visitors  
can experience Christmas Eve with all its traditions. 
They may also listen to Christmas carols or explore 
Christmas markets. An accompanying exhibition 
shows nativity scenes, Christmas decorations and 
instructions how to make them.

Advent a Vánoce ve středních Čechách: sledujte  
připravované akce na zámcích Radič, Žleby, Kačina, 
Zruč nad Sázavou a Nelahozeves, na hradě v Týnci  
nad Sázavou, Křivoklátu, ve městech Beroun, Jílové 
u Prahy, Mělník, Karlštejn, Příbram a na Kladně 
nebo v muzeu lidových staveb v Kouřimi, městském 
muzeu Sedlčany, klášteru Votice nebo v Centru 
sklářského umění Huť František a dalších místech.

Zajímavá místa v okolí: Skanzen Vysoký Chlumec, 
stará poštovna ze Sněžky, Chlistovské menhiry Nearby places of interest: Vysoký Chlumec Open- 

-Air Museum, Old Postal Office from the Sněžka 
Mountain, Chlístov Menhirs

Zajímavá místa v okolí: podzemí města Mělník, 
skalní útvary mezi Tupadly a Želízy Nearby places of interest:  the town of Mělník 

underground, rock formations between Tupadly 
and Želízy

Advent and Christmas in Central Bohemia: follow 
the upcoming events at Chateaux Radič, Žleby, Kačina,  
Zruč nad Sázavou and Nelahozeves; at Týnec nad  
Sázavou and Křivoklát Castles, in the towns of Beroun, 
Jílové u Prahy, Mělník, Karlštejn, Příbram and Kladno, 
and at the Museum of Folk Architecture in Kouřim, 
the Municipal Museum in Sedlčany, the Votice 
Monastery, and the Glass Art Centre at Glassworks 
František and others.

Součástí doprovodného programu:
– příprava vánočních pokrmů v polabské lidové kuchyni
– štědrovečerní stůl a lidové vánoční hry
– vánoční cukroví a mikulášské trhy

Monínec nabízí:
– denní i večerní lyžování
– sjezdovku o délce 1,2 km a 54 km běžeckých tras 
– školní sjezdovku s pohyblivým kobercem 
   pro začátečníky
– tubing a další vyžití pro malé děti
– půjčovnu a servis

Monínec offers:
– daytime and night skiing
– 1.2 km long ski slope and 54 km of cross-country trails
– training slope with a movable carpet for beginners
– tubing and other activities for young children
– equipment rental and service

Zámecký park odhalí: 
– množství romantických staveb 
– volně žijící srnčí zvěř, zajíce a bažanty 
– přirozené zvyky živočichů, např. hřadování  
   na stromech

The Chateau park reveals:
– a variety of romantic buildings 
– wild deer, hares and pheasants
– animal behaviour, such as roosting in trees

Side events include:
– preparation of Christmas dishes of Polabí native cuisine
– Christmas table and folk Christmas games
– Christmas cookies and St. Nicholas markets 

Kontakt / Contact: 
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
289 16 Přerov nad Labem
Tel.: +420 325 565 272
www.polabskemuzeum.cz

Kontakt / Contact:
Monínec
257 91 Sedlec-Prčice
Tel.: +420 227 026 887
www.zima.moninec.cz

Kontakt / Contact: 
Státní zámek Veltrusy / Chateau Veltrusy 
Ostrov 59
277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 146
www.zamek-veltrusy.cz

17/11 – 30/12/2017

rodiny s dětmi, senioři TIP říjen až březen
vyznavači zimních sportů TIP

celoročně přístupné
zamilovaníTIP

17/11 – 30/12/2017
families with children, seniorsTIP

Kořeny automobilismu  
a letectví v Mladé Boleslavi 

History of the automotive  
and aviation industries  
in Mladá Boleslav

Jeden z nejstarších židovských 
hřbitovů najdete v Kolíně 

One of the oldest Jewish  
cemeteries is in Kolín

Poznejte hotelové služby svého 
města v rámci Noci hotelů

Get to know hospitality  
services in your city during 
Hotel Night 

Mladoboleslavsko je více než 100 let synonymem 
pro rozvoj automobilismu a letectví. V roce 1895 
založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé 
Boleslavi společný podnik. Nejdříve na výrobu 
jízdních kol; brzy se rozšířil na produkci automo-
bilů. Jeden z jejich předních konstruktérů – Metoděj 
Vlach – se zasloužil o rozvoj letectví u nás. Stavěl 
letouny vlastní konstrukce. Ve ŠKODA Muzeu si 
připomenete jedinečné historické vozy a originál-
ní dokumenty z dob počátků automobilismu  
v Čechách. Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
vás zavede do prehistorie „dobývání“ nebe a tech-
nického génia konstruktérů. 

For over 100 years, the Mladá Boleslav region has been 
synonymous with the development of the automoti-
ve and aviation industries. In 1895, Václav Laurin and 
Václav Klement founded a joint venture in Mladá 
Boleslav. First the factory manufactured bicycles, but 
soon it expanded to include car production. One of its 
top mechanics, Metoděj Vlach, significantly contribu-
ted to the development of aviation in the country. He 
built aircraft according to his own designs. The ŠKODA 
Museum houses unique historical automobiles and 
displays original documents from the early days of 
motoring in Bohemia. The Metoděj Vlach Aviation Mu-
seum will remind you of the history of “conquering” 
the skies and the technical genius of the designers.

Dominantou Kolína je gotický chrám sv. Bartolo-
měje, své genius loci vám však město ukáže také 
při procházce židovskou čtvrtí. Starý židovský 
hřbitov ukrývající více jak 2 600 náhrobků patří 
spolu s pražským k nejstarším židovským hřbi-
tovům v Česku. Původní ghetto zahrnuje dnešní 
část historického středu města. Tvořila jej ulice 
zvaná Židovská připomínaná v písemných pra-
menech již v sedmdesátých letech 14. století.  
I dnes zde najdeme řadu charakteristických domů 
s původními středověkými jádry. Za budovou 
židovské školy stojí pozdně renesanční synagoga 
s barokními prvky.

Although the dominant feature of Kolín is the 
Gothic Cathedral of St. Bartholomew, you may  
also experience the city’s genius loci when stroll- 
ing through its Jewish Quarter. The Old Jewish  
Cemetery with more than 2,600 tombstones ranks,  
together with the Prague Jewish Cemetery, among 
the oldest Jewish burial places in the Czech Republic.  
The original Jewish ghetto occupied a part of today’s 
historical district of the city. It included the Židovská 
(Jewish) Street mentioned in written documents 
dating back to the 1370s. Even today we can find  
a number of characteristic houses within the origi-
nal medieval centre. A late Renaissance synagogue 
with baroque elements stands behind the Jewish 
School building.

Druhý ročník Noci hotelů, který se uskuteční  
26. ledna 2018, chce zvýšit povědomí obyvatel  
o důležitosti cestovního ruchu pro města a záro-
veň jim poděkovat za jejich podporu. V tento den 
se otevřou hotely ve vybraných středočeských 
městech a okolí (Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, 
Nymburk a Příbram). Každý z obyvatel středních 
Čech si bude moci hotel prohlédnout a strávit  
v něm noc za symbolickou cenu, a zažít tak jedi-
nečnou atmosféru místa, kde jinak bývá obsluhován 
turista. Noc hotelů je možné zakoupit i jako 
dárkový poukaz.

The second year of the Hotel Night, which will 
take place on 26 January 2018, aims to raise public 
awareness of the importance of tourism for cities 
and also to thank them for their support. On this 
day, hotels in selected Central Bohemian towns 
and their surroundings (Benešov, Kladno, Kolín, 
Mělník, Nymburk and Příbram) will open to the 
public. All Central Bohemia residents will be able 
to explore a hotel of their choice and spend the 
night for a symbolic rate, and experience the 
unique ambiance of a place that usually serves 
only travellers. You can also purchase a Hotel 
Night gift certificate.

Zajímavá místa v okolí: Metalová cesta, zříceniny 
zámku Zvířetice a hradu Michalovice, zámek 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Nearby places of interest: Metal Trail, ruins of Cha-
teau Zvířetice and Michalovice Castle, Chateau 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Zajímavá místa v okolí: lázně Poděbrady, Kutná 
Hora, Kostnice v Sedlci u Kutné Hory Nearby places of interest: Poděbrady Spa, Kutná 

Hora, Ossuary in Sedlec near Kutná Hora

V obou muzeích uvidíte:
– kolo Slavia z roku 1899
– první automobil Voiturette, závodní speciály 
   a prototypy
– funkční repliku jednoplošníku Metoděje Vlacha 
– 28 historických letadel, z toho 22 funkčních

On display in the two museums are:
– Slavia bicycle made in 1899
– first automobile Voiturette, racing specials and  
   concept cars
– functional replica of Metoděj Vlach’s monoplane 
– 28 historical aircrafts, of which 22 capable of flying

Kolín vás okouzlí: 
– barokní synagogou se schránkou na svitek Tóry 
   z roku 1696
– chrámem sv. Bartoloměje, který postavila stejná  
   stavební huť jako chrám sv. Víta na Pražském hradě
– technickou architektonickou památkou zdymadla 
   a hydroelektrárny na Labi

Kolín will captivate you with:
– Baroque Synagogue with a Torah Scroll Box from 1696
– St. Bartholomew’s Cathedral built by the same mason-
   ry shop as St. Vitus Cathedral at Prague Castle
– technical architectural monument: the lock and hyd-
   roelectric power plant on the Elbe River

Proč se zúčastnit? 
– poznejte chod hotelu z druhé strany
– možnost pořídit vánoční dárek pro blízké

Why participate?
– learn about running a hotel from the other side
– an opportunity to get a Christmas present 
   for your loved ones

Kontakt / Contact: 
ŠKODA Muzeum
Tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 832 038
muzeum.skoda-auto.cz

Letecké muzeum Metoděje Vlacha
Regnerova 293, Čejetičky
293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 211 080
www.lmmv.cz

Kontakt / Contact: 
Městské informační centrum Kolín
Na Hradbách 157
280 02 Kolín I
Tel.: +420 321 712 021
www.infocentrum-kolin.cz Sledujte na / Follow: www.nochotelu.cz

celoročně přístupné 
nadšenci automobilismu a letectví TIP

celoročně přístupné 
fanoušci historie a architektury TIP

26/1/2018
obyvatelé středních Čech TIPopen all year

motoring and aviation enthusiastsTIP
open all year
architecture and history fansTIP

26/1/2018
Central Bohemia residentsTIP

October to March
winter sports seekers TIP

open all year
loversTIP

Objevujte s námi nové možnosti a místa středních Čech /  
          Discover with us new possibilities and places in Central Bohemia

Tipy na výlety v roce 2018 / Trip tips for 2018

Únor /
February

Březen / 
March

Duben / 
April

Květen / 
May

Červen / 
June

Masopust, Muzeum lidových staveb v Kouřimi / 
Masopust Carnival, Museum of Folk Architecture in Kouřim

50. ročník Hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka Příbram / 50th Antonín Dvořák 
Music Festival, Příbram

Mezinárodní den památek a sídel /  
International Day for Monuments and 
Sites

Vysoká brána 2018. Rakovník, Muzeum T.G.M. /  
Vysoká brána 2018 (High Gate Tower), Museum T.G.M. in Rakovník

Metalové sochařské sympozium 2018 v Mladé Boleslavi /  
Metal Sculpture Symposium 2018 in Mladá Boleslav

Středočeská centrála cestovního ruchu /
 Central Bohemia Tourist Board

Husova 156/21
110 00  Praha 1 – Staré Město

Czech Republic
T +420 220 190 411

E info@sccr.cz 
www.centralbohemia.cz

FB/centralbohemia

Fotografie / Photography: © Národní památkový ústav, Středočeská centrála cestovního ruchu,  
Polabské muzeum, Monínec, ŠKODA Muzeum, Josef Čáslava, Zámek Liblice

Příští vydání / Next issue: 1/3/2018

Šlechtické ubytování / 
Majestic Accommodation

Střední Čechy za první repuliky /
Central Bohemia in the First 

Republic 

Zážitkové pobyty pro skupiny / 
Adventure Holidays for Groups

Objevte krásy středních Čech!
Discover the beauty of Central Bohemia!

Milí přátelé,
Dear friends,

Leden /
January

Tříkrálová koleda, Muzeum lidových staveb v Kouřimi / 
We Three Kings Carol, Museum of Folk Architecture in Kouřim

Masopust, alegorický průvod Mělníkem / 
Masopust – Carnival Parade in Mělník

Masopust na Mayrau, Vinařice /  
Mayrau Carnival, Vinařice 

Velikonoční předvádění, Regionální muzeum Jílové u Prahy /  
Easter Demonstration Show, Regional Museum Jílové u Prahy

Den s T.G.M., Muzeum T.G.M. v Rakovníku / 
Day with T.G.M., Museum T.G.M. in Rakovník

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec / 
Easter in Vysoký Chlumec Open-Air Museum

Mezinárodní den muzeí / Muzejní noc
International Museum Day / Museum Night

Hrnčířské trhy, Geopark Barrandien, Beroun / 
Pottery Market, Geopark Barrandien, Beroun

XXVII. královské stříbření Kutné Hory /  
XXVII. Royal Silvering of Kutná Hora

Jan Smetana a jeho škola, GASK, Kutná Hora / 
Jan Smetana and His School, GASK Kutná Hora
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HOSPODAŘENÍ SCCR V ROCE 2017

Hlavní činnost SCCR byla v roce 2017 charakterizována úzkou 
provázaností s marketingovým plánem roku 2017, kde největším 
tématem byla příprava brožur Šlechtické ubytování, Zážitkové pobyty  
pro skupiny a Střední Čechy za první republiky.

Z finančního pohledu byl rok 2017 úspěšný, protože se organizaci 
podařilo držet náklady na rozpočtované úrovni. Hospodářský výsledek 
v hlavní činnosti skončil úsporou ve výši 713tis. Kč. V hlavní činnosti SCCR 
dosáhla v roce 2017 výnosů ve výši 9,6mil. Kč. Největšími z nákladových 
položek byly marketingové projekty a propagace a dále osobní náklady.

HLAVNÍ ČINNOST

Rozpočet 2017
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CESTOVNÍ RUCH VE STŘEDOČESKÉM 
KRAJI V ROCE 2017

Středočeský kraj dosáhnul v roce 2017 z hlediska příjezdového cestovního 
ruchu významných úspěchů. Celkový počet hostů, kteří se ubytovali 
v hromadných ubytovacích zařízeních, poprvé v historii překonal hranici 
jednoho milionu. Přepsán byl i rekord v počtu přenocování, kterých se 
realizovalo téměř 2,5 milionu.
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Od ledna do prosince zaevidovala středočeská hromadná ubytovací 
zařízení příjezd 1 029 353 návštěvníků, kteří zde strávili 2 446 049 nocí. 
Rozhodující složkou hostů se již tradičně stali čeští a moravští rezidenti. 
Jejich podíl na celkové návštěvnosti činil s 780 796 příjezdy 75,9 %. 
Zahraničních hostů se v regionu středních Čech ubytovalo 248 557 – tj. 24,1 %.

Celkový meziroční přírůstek počtu hostů ve Středočeském kraji dosáhl 
na 9,6 %, což je 90 312 osob. Významný podíl na tom měli návštěvníci 
z domova i ze zahraničí. Rezidentů přijelo více o 54 302 (7,5 %), nerezidentů 
o 36 010 (16,9 %). Hostů přibývalo ve všech měsících sledovaného období, 
v absolutním vyjádření vůbec nejrychleji v červnu (17,5 tisíce osob).

Středočeský kraj se stal šestým nejnavštěvovanějším regionem v rámci 
České republiky. Na celkové návštěvnosti České republiky se podílel 5,1 %. 
Z hlediska příjezdů rezidentů skončily střední Čechy dokonce na pátém 
místě ze 14 krajů, z pohledu zahraničních hostů na sedmém.

Ze zahraničních návštěvníků přitahoval Středočeský kraj zejména 
Evropany - 81,4 %. Z jednotlivých zemí mířili do středních Čech stejně 
jako v předchozích letech v první řadě Němci, kterých přijelo 62 217. 
Jejich podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí činil plných 25 %. 
Druhou příčku obhájili také již tradičně Slováci s 12,2 %. 

Ve zvýšené míře začali během roku 2017 Středočeský kraj objevovat 
návštěvníci z Číny (třetí místo a podíl 7,1 %), kterých meziročně přibylo 
11 376 (183,4 %). Čína se tak v počtu hostů dostala na úroveň tradičně 
silných zemí – Polska a Rakouska.

Po třech letech došlo k oživení zájmu Jihokorejců (+50,3 % - tj. 4 623 osob),  
Nizozemců (+22,3 % - tj. 1 458 osob) a Rusů (+24,2 % - tj. 1 344 osob).

Rezidenti

Nerezidenti

24,1 %

75,9 %
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Ostatní země
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Zahraniční návštěvníci z hlavních zdrojových zemí 2017 Středočeský kraj - Vývoj celkového počtu přenocování podle měsíců 
2012–2017

V porovnání s rokem 2016 přibylo i počtu přenocování nejen v celkovém 
souhrnu, ale i v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. Celkem bylo realizováno 
ve sledovaném období 2 446 049 přenocování, z čehož jich na rezidenty 
připadá 1 905 487 (77,9 %), a na cizince 540 562 (22,1 %). 

Podíl Evropanů na celkovém množství přenocování zahraničních návštěvníků 
dosáhl na 84,8 %, na Asijce připadá 11,6 % nocí, na Severoameričany 2,7 %, na 
Jihoameričany 0,4 %, na oblast Austrálie, Oceánie a Nového Zélandu 0,3 % 
a na Afričany 0,2 % noclehů.

Hlavní zdrojovou zemí z hlediska počtu přenocování se s 133 788 noclehy 
stalo i v roce 2017 stalo Německo. Ani ne poloviční počet přenocování byl 
vykázán u návštěvníků ze Slovenska a přibližně čtvrtinový u Poláků.

Celková průměrná délka pobytu činila celkem 2,4 noci, u rezidentů taktéž 
2,4 noci a u zahraničních hostů 2,2 noci. Nadprůměrně dlouho se ve 
Středočeském kraji zdržovali Rusové a Izraelci (4,2 noci), naopak pouze 1,2 
noci si pro svůj pobyt vyhradili Jihokorejci a 1,4 noci Číňané.

Středočeský kraj v současné době disponuje 682 hromadnými ubytovacími 
zařízeními s 13 331 pokoji, 35 303 lůžky a 5 189 místy pro stany a karavany.
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ENGLISH SUMMARY

2017 ANNUAL REPORT 
Central Bohemia Tourist Board

Central Bohemia Tourist Board (SCCR) is an organization established by 
the Central Bohemia Region as of 1 May 2017. SCCR is based in Husova 
street 156/21 in Prague 1. On the ground floor is the Central Bohemia 
Tourist Information Centre, which was opened by the SCCR on 29 August 
2017. As of 1 January 2018 the SCCR also manages the Vrchbělá sports-
recreational facility and the Čížovka lookout tower. 

The SCCR is tasked with looking after the interests and needs of the 
Central Bohemia region as regards growing the region’s tourism, 
promoting travel and the opportunities offered in the region and 
fostering cooperation between the tourism sector stakeholders active in 
or relevant to Central Bohemia.

To promote tourism in Central Bohemia, the SCCR utilizes not only the 
information centre, but also a series of printed promotional materials 
(brochures, maps, the Kaleidoscope thematic quarterly magazine), 
merchandising items, the www.centralbohemia.eu website, social 
networks (FaceBook, Instagram) and last but not least, participating at 
trade fairs and tourism conferences. 

SCCR keeps to a consistent visual style per the brand manual by grey dot 
s.r.o., the winner of the Central Bohemia selection procedure pre-dating 
the SCCR.

From a business perspective 2017 was a success, not least because the 
organization kept to its declared budget. 

Výroční zpráva 2017 
Středočeská centrála cestovního ruchu

© Středočeská centrála cestovního ruchu
Husova 156/21, Praha 1 – Staré Město

Praha 3/2018
1. vydání
Neprodejné

Zámek Liblice
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