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Konec driftování!
Znáte to sami. Tedy doufám, že jen z počítačových her, ne
z reálného silničního provozu… Stanovíte si cíl, vyberete
krásnou a pokud možno klikatou cestu a vyrazíte vpřed.
Když vjíždíte do zatáčky, přidáte plyn a zadní část auta se
„utrhne“, jste ve smyku. Vy ale nezazmatkujete, řízení bleskově stočíte na druhou stranu a jemnou prací s plynovým
pedálem korigujete jízdu bokem. Říká se tomu drift. Motor
řve, pneumatiky kvílejí, valí se od nich bílý dým a vy ideální
stopou projíždíte smykem zatáčku. Váš vůz obvykle jen
těsně míjí svodidla na jedné a soupeřovo auto na druhé
straně. Fanoušci řičí blahem, vaše srdce bije jako o závod
a adrenalin stříká na všechny strany. Užíváte si pocit šampiona, aniž byste ovšem tušili, že skutečným vítězem je
výrobce pneumatik, kterému jste se právě postarali o další
výnosný obchod.
Pokud jste ale řidič-amatér, končí vaše první pokusy o driftování nevalně. V zatáčce dupnete na brzdu, auto se dostane
do neřízeného smyku, vy zmateně točíte volantem tu doleva, hned zas doprava. Brzdový pedál máte sešlápnutý až
na podlahu, v panice zatáhnete ještě za ruční brzdu, ale nic
naplat – vyletíte z dráhy a smetete vše, co vám stojí v cestě.
Opravy vozu a náprava dalších škod stojí nemalé peníze.
Případně se může stát, že během závodu vedete, ale pak
přijde zlomový moment, kdy jeden smyk přetočíte, váš vůz
ztratí výkon, soupeři vás předjedou a vy se z premianta
stáváte poraženým, který ostatním jen smutně kouká
na záda. Na sociálních sítích se ale i tak vychválíte a pologramotná většina vašich fanoušků vás zahrne lajky.
Postrádáte souvislost s cestovním ruchem? Já ji bohužel vidím. Mezi těmi, kdo v posledním půlroce svými zákazy a příkazy rozhodují o naší budoucnosti, je spousta řidičů-amatérů,
kteří se pokoušejí prodriftovat k cíli. A dost se obávám, aby
náš obor nakonec nebyl jedním z diváků u trati, kteří budou
smeteni autem vylétnuvším ze zatáčky. V reálném životě
totiž nejde jednoduše zmáčknout tlačítko s nápisem Restartovat závod…
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Restart, nebo boj o přežití?
Uplynulá letní sezona byla z velké části ve znamení domácího
turismu. Byl ale domácí klient pro naše ubytovatele a další
poskytovatele služeb opravdu spásou? A jaká ponaučení si
můžeme z vývoje v uplynulém půlroce vzít? Po tom jsme pátrali
při zářijové COTakhle snídani. Výstupy z této debaty posloužily
jako námět pro náplň této rubriky.

10

Foto: Shutterstock.com

32

Foto: Shutterstock.com

40

Foto:: Shutte
Foto
Shuttersto
rstock.c
ck.com
om

44

Foto: Shutterstock.com

9 TÉMA MĚSÍCE
Zimní dovolená, exotika, city trips, doprava
Hlavní tematická rubrika tohoto vydání je po obsahové stránce
pestrá. Věnovali jsme se prognóze cestování za exotikou a na lyže
v zimních měsících, zajímali se o novinky tuzemských skiareálů,
prostor dali úvaze o rodícím se fenoménu village breaks a zabývali
se i dalšími tématy.
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Královéhradecký kraj, Liberecký kraj
Je-li hlavním tématem vydání zimní dovolená, mnohým
automaticky na mysl vytanou tyto dva kraje. My jsme se ale
spíš než jejich potenciálu v oblasti zimních sportů věnovali
tomu, v jakém stavu je aktuálně jejich destinační management
a jak tamní DMO a podnikatelé pracují s náročnou klientelou.
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představíme Instagram Reels. Napovíme, jakou cestou byste
se měli ve svém marketingu vydat s přicházejícím „novým
normálem“. A ukážeme, že i čistota může být silným
marketingovým argumentem.

49 TRENDY A INOVACE
V rozhovoru s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny si
můžete přečíst o tom, jak se rýmují turismus a ochrana přírody.
Seznámíte se také s tím, jaká rizika představuje úbytek turistů
pro lokální komunity některých afrických destinací.

54 TECHNOLOGIE
Ani v době recese byste neměli zapomínat na optimalizaci
svých webových stránek. Vysvětlíme proč a ukážeme, na co
byste měli dát pozor.

56 DATA A ANALÝZY
Český statistický úřad vás ve svém příspěvku seznámí
s výsledky regionálního satelitního účtu cestovního ruchu.
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Přinášíme novinky z činnosti tuzemských profesních svazů.
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Adrenalinové zážitky
s exotikou

Žádné jiné odvětví nedoplatilo na koronavirus tak, jako zahraniční cestovní ruch. V letní sezoně se tonoucí mohl zachytit alespoň stébla v podobě
Lex voucher, který pomohl, byť částečně a jen odkladem. Jenže co dál?
Nikdo neví, co virus udělá, ani kdy proti
jeho šíření nadejde jiná účinná metoda,
než náhubky všeho druhu a domácí vězení. To představuje pro cestovní ruch (tedy
pro dost významnou část ekonomiky,
v některých zemích i existenciální) odumírání a nadto dost významnou újmu pro
lidi, protože cestování se už dávno stalo
obtížně postradatelnou potřebou. Dokud
se nevytvoří přirozená imunita anebo
bezpečná účinná vakcína, nezbývá, než
naučit se s koronavirem žít.
Schizofrenní situace
• Každá země potřebuje každého turistu,
avšak každý cestující je potenciální
hrozbou.
• Když je turistů méně – lákat je cenou
a výhodami, nebo z nich vyždímat,
co se dá? Státy a ubytovatelé obecně
spíše lákají, obchodníci a hospůdky spíš
vysají…
• Směrnice EU, která má chránit spotřebitele, neumožňuje větší ﬂexibilitu
smluv, a tím může zlikvidovat levnější
paušální zájezdy. Některé cestovní
kanceláře sice od léta dávají do smluv,
že podstatnou změnou smlouvy není
změna ubytování, místa, termínu,
dopravy, programu…, ale na takové
ustanovení by mohly mít soudy i ČOI
trochu jiný názor.

10

Zima = hory a exotika
Lyžařské zájezdy směřovaly vždy převážně
do zemí EU, kde je situace obdobná té naší.
Intenzita zasažení covidem se místně
i v čase přelévá, takže si klienti i cestovky
nejspíš užijí nějaké to překvapení v podobě
změn destinace či termínu, ale přece jen
v rámci kontinentu. Doprava je převážně
silniční, takže se dá dobře přesměrovat.
Pokud jde o rozsah služeb, tam, kde bude
méně omezen noční život, dopadnou nejspíš jako Rakousko na jaře nebo Praha
po Techtle Mechtle; s tím se musí a může
počítat, a to i v Česku. Na lyžařskou sezonu
se tedy dá sestavit i katalog zájezdů. „Moje
kancelář vydala katalog pro lyžařské a zimní
pobyty v Rakousku, Itálii, Slovensku a Finsku v tištěné podobě, abychom vyšli vstříc
prodejcům a jejich klientům,“ říká Jan Papež
z CK Marco Polo International. A není sám.
Atraktivní zimní koupání a vůně exotiky to
má jinak, mnohem složitěji: kam vůbec
půjde vyjet – a za jakých podmínek. V půli
září to vypadalo, že zimní exotika s cestovkami bude ve znamení Tuniska, Kanárských ostrovů, Madeiry, Egypta, Dubaje,
Malediv a Dominikánské republiky. To vše
většinou s povinností plnit proticovidová
opatření tu v obou směrech, onde přinejmenším po návratu. Vzhledem k tomu, že
právě v exotických destinacích hraje ces-

tovní ruch v hospodářství významnou,
někdy i vůdčí roli, dá se očekávat, že i další
podobné země podniknou kde co, jen aby
turistům příjezd umožnily, resp. je k tomu
nalákaly. Paleta cílů se tak pravděpodobně
rozšíří, nejspíš o některé země jihovýchodní Asie či ostrovy v Indickém oceánu a Karibiku. Na druhé straně bude stačit málo,
třeba neukázněnost turistů, a některá
přístupná destinace se náhle uzavře kvůli
nadměrné epidemii, nebo naopak kvůli
tomu, že tam nebudou chtít turisty od nás.
„S rozporem mezi potřebou přivítat turisty
a strachem z nich se potkáváme na každém kroku. Paniku a strach, který vyvolal
COVID-19 v jarních měsících, a který už
mohl být dávno za námi, bohužel využívají
politici na celém světě k vlastním zájmům
a nikdo nemá odvahu se tomu postavit
a vycházet z reálných čísel o skutečném
stavu nebezpečí,“ konstatuje Jan Papež.

Problémy a co s nimi

➊

Informace
„I v této krizi se ukázalo, že lidé chtějí cestovat a budou cestovat i v budoucnu.
Za klíčové považujeme to, aby měli klienti
jasně dané podmínky, za kterých budou
moci cestovat a aby se tyto podmínky
překotně neměnily,“ konstatuje Jan Bezděk
z CK Fischer a Zdeněk Kříž z CK Siam Travel
International dodává: „Současná situace je
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skutečně velmi komplikovaná a náročná
na koordinaci, protože v mnoha destinacích, stejně jako v rámci EU, platí mnoho
restriktivních opatření pro turisty, která se
ještě poměrně často mění, a to v intervalech, které nejsou nijak vzájemně zkoordinovány. Tato situace klade velké nároky
na cestovní kanceláře, aby byly velmi flexibilní.“ ACK ČR, která poskytuje svým členům perfektní informační i právní servis,
tak musí posílat nové informace prakticky
denně. Na všech dostupných fórech se
zasazuje o to, aby změny byly pokud možno uvážlivé a především vyhlašovány
s alespoň nějakým předstihem. Něco málo
dosáhla, mnoho toho zůstává.

➋

Strach
Obavy o zdraví, neustále přiživované médii,
hrají roli zejména u masovějších destinací,
kam jezdívaly i osoby se zvýšeným rizikem. Cestovatelé do tropické exotiky jsou
v tomto ohledu otužilejší fyzicky i psychicky. Zdeněk Kříž podotýká: „Většina našich
klientů jsou lidé, pro které je cestování
dlouhodobě součástí jejich životního stylu.
Možná i proto pro většinu z nich nehrají
zdravotní obavy zásadní roli, nicméně
zásadně řeší možné restrikce (především
karanténu).“ Pro ty ostatní je klíčové nejen
zajistit, ale i dostatečně medializovat epidemiologická opatření přijímaná v konkrétních zemích i místech. „Byl jsem teď
na Džerbě z důvodu kontroly sanitárního
protokolu. Opatření fungují i v praxi skvěle,“ oznamuje Petr Kostka z CK Exim Tours.
Horší je, že všechna média dennodenně
začínají zprávy čísly nakažených a zesnulých, aniž kdo uvede, že smrtnost je u covidu menší než u chřipky. Protože hlavní je
senzace, resp. sledovanost, aby přitáhla
klesající inzerci.

➌

Flexibilita partnerů
V situaci nepředvídatelných změn restrikcí
je pro cestovky zásadní, za jakých podmínek mohou rezervace změnám přizpůsobovat. Zájezdy do exotiky se proto nabízejí
jen na internetu, častěji ad hoc a na míru.
Což platí nejen pro české CK. Východiskem
z nouze jsou tedy organizované cesty
malých skupin či jednotlivců, kde se změna
provede snadněji. „Jsme rádi, že můžeme
konstatovat, že naši partneři (hotely a letecké společnosti) nastalou situaci většinou
velmi rychle pochopili a velmi zásadně
upravili podmínky pro změny či storna
služeb. Jsme tak schopni našim klientům

většinou garantovat možnost změny termínu, destinace či eventuální bezplatné storno ještě několik dní před plánovaným
odletem,“ říká Zdeněk Kříž. A Jan Papež
dodává: „Zájezdy na míru zůstávají naším
hlavním způsobem tvorby produktu. Snažíme se vyjednávat s dodavateli, aby vůči
našim klientům byli stejně vstřícní jako vůči
klientům z různých jiných prodejních kanálů
(Booking.com apod.). Moje kancelář nenabízí hotely, které se k nám chovají jinak.“

➍

Flexibilita klientů
V současné době je všechno jinak, i pokud
jde o časové možnosti. Rodiče školních dětí
musejí počítat s tím, že škola může kdykoliv poslat děti domů. Mnozí zaměstnanci si
zase letos raději pohlídají židli, než aby
vyrazili za odpočinkem či zábavou. Klienti
pro exotické zájezdy příslušejí zpravidla
k vyšší střední třídě a výše, sklon k úsporám nebo výdaje za testy proto u nich
nemusejí hrát roli. Zato se u nich letos
častěji projeví vyšší nároky na plánování
a využití času než obvykle. Změny termínu
a restriktivní opatření typu karanténa se
proto mohou stát nepřekročitelnou bariérou pro ty, kdo nemohou vyřídit vše formou home ofﬁce (resp. „mobil ofﬁce“).

➎

Testy
„Povinnost negativního testu na COVID-19
sice není nic příjemného a představuje to
i určitý vícenáklad, nicméně pro klienty
v našem cenovém segmentu akceptovatelný. Mnohé destinace tyto vlivy velmi citlivě
vnímají, a snaží se tak klientům povinnost
negativního testu na COVID-19 (pokud tato
povinnost existuje) maximálně usnadnit.
Například při příletu na Madeiru je klientům
proveden rychlotest na COVID-19 zcela
bezplatně na náklady destinace. Destinací,
které s podobným přístupem přicházejí,
bude v budoucnu rychle přibývat. Podobně
postupují i některé cestovní kanceláře,
které klientům vracejícím se domů z destinací, ze kterých ČR vyžaduje negativní test,
náklady tohoto testu proplácejí,“ říká Zdeněk Kříž. Jenže cena testu není to jediné
a hlavní. Podstatná bude také dostupnost
testů v místě a čase před vycestováním
do destinací, kde test požadují, ale nezajišťují, a neméně tak po návratu, pokud bude
test povinný. Jestliže se již v září u nás stojí
na testy fronty, co bude v plné sezoně
respiračních onemocnění?! Nejen cestovní
ruch potřebuje vyšší kapacitu testování
a výsledky v řádu hodin.

Riziko a zvýšené náklady
pro klienty
Pro turisty se značně zvýšilo nebezpečí,
že na zájezd neodjedou (nestihnou obstarat včas výsledky testu, naměří jim
zvýšenou teplotu, a nepustí je do letadla
nebo vrátí zpět), že onemocní na místě,
nebo tam nastane situace, kvůli které se
dostanou do karantény. Na tuto situaci
reagovali poskytovatelé služeb i pojišťovny. Zdeněk Kříž upozorňuje: „Významné
světové letecké společnosti (například
Emirates) poskytují klientům automaticky
pojištění na COVID-19 jako součást ceny
letenky.“ Největší cestovní pojišťovna,
ERV Evropská pojišťovna, kryje v balíčcích
storno i náklady na onemocnění spojené
s covidem a v rámci nového připojištění
Extra i případy, kdy klient není kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu vpuštěn
do letadla. Ani toto pojištění však nekryje
riziko umístění do karantény v Česku bez
onemocnění. A negativní testy nutné
k ukončení karantény se při troše smůly
nemusejí do odletu stihnout. Nadto
na turistické cesty do zemí a oblastí, kam
MZV nedoporučuje cestovat, resp. doporučuje cestovat jen v nezbytných případech, se toto pojištění ERV Evropské
pojišťovny nevztahuje, resp. neplatí,
pokud jde o rizika spojená s COVID-19.
Jenže to jsou nyní s výjimkou Tuniska
prakticky všechny exotické destinace.

Faktory úspěchu
• dostatek věrných klientů, kteří se
na cestovní kanceláře dokážou spolehnout a mohou si cestování dovolit,
• orientace v destinacích a tak dobré
vztahy s partnery (v teritoriu i v dopravě), aby poskytli pravdivé informace,
kvalitní služby a umožnili ﬂexibilitu co
možná bez dodatečných nákladů,
• obětaví lidé, schopní zvládat stres a nárazovou práci i 24 hodin denně,
• rozložení nabídky do více teritorií, resp.
náhradní produkt – jenže, jak konstatuje
i Jan Papež, „nacházet jiné produkty
není úplně jednoduché, protože se více
a více omezuje prostor, ve kterém se
můžeme pohybovat“,
• a v neposlední řadě pořádný sud štěstí,
který kolegům ze srdce přeju.

Text: Ing. Eva Mráčková, Czech Travel Press
Foto: Shutterstock.com
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Anketa: Co čekat
od zimní sezony?

Předpovědět, jaká bude nadcházející zimní sezona, je úkol hodný zkušené kartářky. Přesto jsme se o to pokusili – s několika anketními otázkami
jsme oslovili jak specialisty na exotické a poznávací zájezdy, tak cestovní
kanceláře zaměřené na pořádání lyžařských zájezdů.

➊

➋

Jakých hlavních změn doznala
nabídka vaší CK pro nadcházející
zimní sezonu oproti minulým letům?

které destinace a typy zájezdů
➋ Opředpokládáte,
že bude během zimy
největší zájem a proč?
máte obecně očekávání
➌ Jaká
od blížící se sezony?

Zdeněk Kříž
CK Siam Travel
International

➊

Nabídka Siam Travel pro nadcházející
zimní sezonu doznala samozřejmě mnoha
změn s ohledem na aktuální situaci. Celková nabídka destinací se sice nijak zásadně
nezměnila, ale nabízíme destinace na konkrétní období tak, aby byly již nyní pro
zahraniční návštěvníky otevřené – a to buď
bez omezení – anebo jen s minimem restrikcí. Zároveň se jedná o destinace, kam
funguje letecké spojení s dobrou návazností. Nabízíme na nadcházející období
také destinace, které již oﬁciálně oznámily,
že se plánují k nějakému konkrétnímu datu
pro zahraniční návštěvníky otevřít a souběžně oznámily za jakých podmínek.
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Aktuálně jsou již otevřené některé
destinace, do nichž jsme i v průběhu
července a srpna zorganizovali dovolenou pro naše klienty. Mimo jiné se jedná
o destinace, které jsou v naší nabídce
dlouhodobě velmi populární, například
Maledivy, Zanzibar a Dubaj. S ohledem
na aktuální náladu klientů očekáváme,
že jejich zájem bude směřovat především k pobytovým zájezdům v resortech,
které nabízejí ubytování v bungalovech,
suitách a vilkách.

➌

V současné době je velmi obtížné
predikovat konkrétně vývoj celé nadcházející zimní sezony. Nicméně již s ohledem na vývoj během posledních týdnů
se domnívám, že zájem klientů o cestování bude vyšší, než předpokládaly některé zcela pesimistické scénáře.
Lidé, kteří byli zvyklí několikrát do roka
cestovat a pro které se stalo cestování
nedílnou součástí životního stylu, si
dovolenou dopřejí, pokud to bude jen
trochu možné (např. povinnost nechat
se po návratu v ČR otestovat na covid
vnímají jako určitou momentální daň
za to, že mohou cestovat). Viděli jsme
již v průběhu léta, že se lidé s novou
situací sžívají a snaží se v rámci daných
možností žít co nejnormálněji, tedy
i cestovat.

Miloš Podpěra
CK China Tours

➊ Zimní sezona, to je u nás v China Tours
především jihovýchodní Asie a indický
subkontinent. Rozlišujme změny nabídky
běžné a vynucené okolnostmi. V rámci
trendu posledních let se část naší nabídky
posouvá směrem k „lenivějším“ cestám,
tj. k cestám se zvýšeným podílem pobytu
u moře, ať již je to např. v Thajsku, ve Vietnamu nebo na Filipínách. Tyto programy
se tak více podobají našim asijským silvestrům, které jsou již řadu let součástí naší
nabídky. Smutnější jsou samozřejmě změny vynucené. Ke dni této odpovědi máme
v Asii jedinou reálně turisticky přístupnou
zemi, a to jsou Maledivy. Další nejblíže
očekávanou otevřenou zemí dle našeho
interního asijského semaforu na webovkách je prozatím Šrí Lanka. Připravili jsme
proto do těchto zemí o něco více cest než
obvykle. Za zajímavou novinku považuji
Silvestr na Maledivách na malé velmi
pohodlné lodi pro nejvýše 12 pasažérů,
křižující mezi atoly a ostrůvky.

➋

Vlastně už jsem odpověděl v minulé
otázce. Zájem bude o všechny, které se
otevřou pro cestovní ruch.
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➌

Pokud se jedná o zimní sezonu, půjde z naší strany o trpělivé vyčkávání,
zda se otevřou další destinace. S tím
bude spojena naše následná doslova
„akční“ marketingová reakce. Jakákoliv
nově otevřená země bude pozitivum
a tak tahle zima bude především o vyhlížení lepších zítřků, na které se již dnes
intenzívně připravujeme…

Jan Papež
CK Marco Polo
International

➊ U CK Marco Polo došlo k radikální
změně oproti minulým rokům. Před Vánocemi 2019 jsme převzali klienty
CK Neckermann, a to nejen do exotiky,
ale i na hory, především do Rakouska
a do Itálie. Kolektiv mých spolupracovníků rozšířili někteří pracovníci CK Neckermann, odpovědní za Rakousko, Itálii,
Slovensko a další destinace v Evropě
a za Dominikánskou republiku a Bulharsko. Zároveň jsme převzali smlouvy
CK Neckermann v těchto destinacích.
Tím se radikálně rozšířila naše nabídka
a stala se i atraktivní pro prodejce, pro
agentury. Nyní budujeme agenturní síť,
která by naše produkty prodávala.

➋

Věřím, že právě Rakousko, Itálie
a Slovensko budou stěžejním produktem,
který u nás budou klienti vyhledávat,
kromě našich tradičních destinací. Z exotiky věříme nejvíce Tanzanii se Zanzibarem, Keni, Maledivám a doufáme, že
bude k dispozici i Thajsko.

➌

Bude to sezona plná zmatků, změn,
falešných očekávání a zvratů.
ů.

Pro zimní sezonu také nově představujeme pobytové zájezdy na Mauriciu, v Dominikánské republice nebo na Maledivách. Exotické destinace jsou ve výběru
pro dovolenou stále častější volbou.
V zimním období by si každý rád zaletěl
do teplých krajin a ohřál se na bílé pláži
s palmami u průzračného moře, s míchanými drinky a netradiční kuchyní, daleko
od běžných starostí a stresu. Co se týká
lyžařských zájezdů, zde máme převážně
pobyty s vlastní dopravou do Rakouska,
Itálie nebo České republiky. Nabídka
ohledně zemí se moc nezměnila. Nicméně změnil se způsob zajištění tak, že je
s ohledem na současnou situaci, více
ﬂexibilnější. Veškerá lyžařská střediska
plánují oproti jiným letům navíc rozšířenou nabídku pěší turistiky v zimě.

➋

Předpokládáme, že klienti budou stále
jezdit na lyžařské pobyty, a to právě převážně vlastní dopravou a ubytovat budou
chtít v menších objektech, kde bude nižší
riziko shromáždění většího počtu osob.
Tam se budou cítit komfortněji a bez obav
si budou užívat svých dovolených. Cestovat, pokud to hranice umožní, ale budou
i klienti, kteří chtějí přečkat alespoň část
zimy v teple, i když do této kategorie
bude letos určitě patřit mnohem méně
osob než v dřívějších letech.

➋➌ Mám pocit, že o „naše“ americké
destinace v období zimy velký zájem
nebude. Souvisí to se situací – čísla nakažených sice stagnují nebo i klesají, ale
k normálu má situace daleko. Navíc informace o situaci v daleké cizině jsou jak
od vlády ČR (oﬁciální linie), tak od médií
(zpravodajská linie) naprosto katastrofální. Objektivní zpravodajství neexistuje,
a při dlouhodobé absenci osobní cestovatelské zkušenosti je tu obrovský prostor
pro spekulace, fámy a mýty. A těm se
v Čechách tradičně daří… Takže shrnuto
dohromady, od zimy 2020/21 opravdu
neočekávám nic jiného, než že poskytne
čas na ustálení situace pro sezonu 2021,
kterou si už dovedu představit jako relativně normální…

➌

Stále všichni doufáme, že se situace
již co nejdříve uklidní a s příchodem zimy
nastane klidnější a „zdravější období“
a cestovní ruch dostane druhou šanci pro
svou reinkarnaci. Aktuální stav není moc
dlouho udržitelný. Očekáváme také
v mnohem větší míře nákupy last minute,
kdy budou mít klienti jistotu, že se jejich
zájezd uskuteční a za jakých podmínek.
Klienti očekávají naše rychlé přizpůsobení
se novým podmínkám.

Michaela Vaňková
CK AGL travel

Michal Kužel
CK America Tours

➊ Více jsme se v letošním roce zaměřili
na exotické letecké zájezdy, kde jsme
rozšířili naši nabídku v pobytových i v poznávacích zájezdech. V sekci poznání
nabízíme kromě zimní varianty programu
v Petrohradu a na Bajkale také nově
cesty za teplem. Přibyla nám např. Šrí
Lanka, Barma, Kostarika, Mexiko nebo
Kuba. Zaměřujeme se na destinace, kde
se nepředpokládá velká kumulace osob.

jde o prevenci onemocnění, tak samozřejmě počítáme se zvýšenou hygienou
při dopravě, ubytování a obecně během
zájezdů, v souladu s požadavky a nařízeními v zemích Ameriky. Pokud jde
pouze o zimní sezonu, tam se to týká
hlavně jihoamerických a středoamerických destinací, které jsou ve velké většině uzavřené pro turistiku, zatím bez
jakéhokoli výhledu nebo prognózy. Myslím, že plánovat tam zájezdy s odletem
do konce roku je docela odvážné – i když
bych si to moc přál!

➊ Vzhledem k faktu, že naše letošní
sezona vlastně ani nezačala a do jejího
konce s jistotou ani nezačne, ponecháváme program zájezdů na 2021 bez
větších změn. Jedinou změnou je snížení
počtu termínů některých zájezdů. Samozřejmě předpokládám, že příští sezona
proběhne bez větších překážek… Pokud

Yvetta Federici
CK FEDE

➊

Naše cestovní kancelář se úzce specializuje na lyžování v Dolomitech
a za dobu naší působnosti na českém
trhu – víc než 27 let – jsme získali tisíce
věrných klientů. Mnozí z nich nás v době
krize podpořili, jejich loajálnost jsme tedy
ocenili tím, že pro příští rok jim nabízíme
výhodné řešení jejich cestování, a to
zejména při cestě autobusem. Nabídku
pro sezonu 2020/2021 jsme rozšířili o několik novinek, které jsou na českém trhu
absolutně bezkonkurenční. Pro klienty
cestující busem nabízíme dvousedačku,
obsazenost autobusů je tedy poloviční
a právem můžeme razit heslo „nižší
obsazenost, vyšší bezpečnost“. Náš dlouhodobý dopravce i my jsme se museli
spokojit s nižší marží. Vybavení autobusů
ozonovými generátory a dezinfekčními
prostředky je pro nás automatickým
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Village break místo city breaku?
Zážitkové cestování se v poslední době stalo nejistou záležitostí, přichází podzim a s ním i zvýšené riziko
nákazy koronavirem. V následujících měsících dojde k mnoha omezením cestování a do doby, než bude
k dispozici vakcína, budou tato omezení ve větší či menší míře přetrvávat.
Touha po objevování a zážitcích v nás
pořád je. V době nedávné stačilo koupit
letenku a vyrazit na gastrovíkend do Kodaně či na pláž do Barcelony. Hlavně díky
levným letenkám se eurovíkendy (resp.
city breaks) staly velmi populární a jsou
nedílnou součástí nabídky všech cestovních kanceláří. Kam ale vyrazit teď?

Jak dlouho však tento trend nárůstu domácích pobytů vydrží, není jasné. Vše záleží
na vývoji ekonomiky a kupní síle obyvatelstva. Vzhledem k nynějším událostem se
ale může stát, že část obyvatel nebude již
mít tolik peněz a začne omezovat své
výdaje. Dovolená bývá většinou jednou
z prvních položek, na které se dá ušetřit.

Jak to vypadá s domácím
turismem letos?
Dle dat z Českého statistického úřadu se
ve druhém čtvrtletí 2020 celkový počet
hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 83 % a počet přenocování poklesl o 82 %. Propad návštěvnosti v dubnu dosáhl 99 %, v květnu 94 %
a výsledky za červen hovoří o poklesu
počtu ubytovaných hostů o 60 %. Domácí
klientela snížila počet přenocování na jednu třetinu a počet přenocování zahraničních hostů se snížil na 4 %!
Foto: Shutterstock.com

Pod svícnem bývá tma
Jak se píše v dětských knížkách: dobrodružství nemusí čekat na druhém konci
světa, ale zpravidla začíná pár kroků
za rohem naší ulice. Nastal ideální čas
objevovat, jak to vypadá u nás za humny
a co nás tam čeká. A jaký je vlastně
trend tuzemského cestování v posledních letech?
Obliba tuzemských dovolených roste
již několik let. „Zvyšující se návštěvnost
hromadných ubytovacích zařízení ze
strany domácích hostů pozorujeme
nepřetržitě od roku 2015,“ uvádí Pavel
Vančura, vedoucí oddělení statistiky
cestovního ruchu ČSÚ. Od té doby přibývá domácích hostů tempem pět set až
osm set tisíc ročně.
Podepsala se na tom rostoucí životní
úroveň, která umožnila více lidem vyrazit
na více kratších pobytů doma i v cizině.
A dále také celosvětová situace spojená
s hrozbami terorismu, kdy část populace
má obavy z cestování do zahraničí a dává
tudíž přednost tuzemské dovolené.
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Data za červenec, srpen a září ještě nejsou k dispozici, ale díky rychlému rozvolnění opatření a době dovolených prý přes
léto většina ubytovacích zařízení praskala
ve švech.
Díky omezené možnosti cestovat do zahraničí vzali Češi útokem i jindy málo
navštěvované lokality, a tak místní někdy
s údivem pozorovali kvanta turistů na místech, kde dříve žádní nebyli. Pro některé
provozovatele ubytování a stravování,
zvyklé jen na své pravidelné zákazníky,
to byla zatěžkávací zkouška.
O dost hůře na tom byla Praha, která stejně jako ostatní populární města v Evropě
trpí velkým nedostatkem turistů, zejména
těch „rychloobrátkových“ z Asie.
Změnu letos pocítil i Český Krumlov, jehož
obyvatelé si zase oddychli od náporu turistů z Asie a městu dominovala čeština.
Na druhou stranu to ale přineslo komplikace v dopravě, protože organizované zájezdy v autobusech vystřídali turisté přijíždějící vlastním autem, a tak z Krumlova bylo
přes léto jedno velké parkoviště.

Village breaks
S příchodem podzimu znovu dojde k velkému utlumení poptávky po ubytování.
Málokdo asi nyní dokáže odhadnout, jak
to bude vypadat se zimní sezonou. Nejvíce bude záležet na tom, zda pro návštěvníky budou letos otevřená lyžařská střediska či dojde k nějakému omezení jejich
provozu. Budou otevřené hranice a budou
moci lyžaři vyrazit do Alp? Těžko říci.
S jistotou lze ale konstatovat, že většina
lidí si na nějaký čas odpustí cestování
do zahraničí a budou cestovat po Čechách. Minimálně do doby, kdy pandemie koronaviru odezní. A doufejme, že
k tomu dojde již příští rok na jaře. Cestování bude ovlivněno zejména restrikcemi
jednotlivých států, prokazováním se
negativním testem na COVID-19 nebo
nutností podstoupit karanténu po příjezdu. Nehledě na rizikovost samotného
cestování dopravními prostředky, zejména letadlem.
Trend růstu domácích pobytů tak bude
i nadále pokračovat. Přes léto a zimu
budou převažovat týdenní pobyty
a na jaře a na podzim zejména ty víkendové. Záleží také, jak bude domácí turismus podporován státem, kraji a obcemi,
ať už poukazem na dovolenou a dobrým
víkendovým spojením vlakem či autobusem, nebo informováním lidí o místních
pamětihodnostech. Zájem o lokální cestování určitě bude.
Můžeme to vyčíst třeba i z rekordních
prodejů motocyklů v tomto roce, jen
v srpnu vzrostly meziročně o 33 %. A tak
místo city breaku v Paříži bude romantický „village break“ na motorce na Kokořínsku…

Autorem textu je
Tomáš Kruba,
Hotel and Restaurant Transactions
JAN Hospitality.
Tel.: 725 293 935
E-mail: tomas.kruba@jan-reality.com
www.jan-hospitality.com
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Komunikační agentura COT group uvádí
seriál odborných diskusních snídaní.
Tato pravidelná setkání přinášejí inspiraci i odpovědi
na aktuální otázky cestovního ruchu. Na vaše dotazy
odpovídají pečlivě volení odborníci z oboru i zástupci
zodpovědných institucí.
Diskutovanému tématu se budeme v širších
souvislostech věnovat v časopisu
.
Projekt připravujeme ve spolupráci
s Hospodářskou komorou ČR.

Nová éra outgoingu?
Termín: 20. 11. 2020, čas konání: 9.00–11.00 hod.
Místo konání: Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15,
budova Florentinum, recepce A, 4. patro

TÉMA:

Jak se snídaně zúčastnit

Listopadová COTakhle snídaně bude zaměřena
na problematiku výjezdového cestovního ruchu. Ten v důsledku pandemie COVID-19 prošel
radikální změnou – dramaticky se změnily počty
Čechů cestujících do zahraničí, spektrum cílových
destinací, možnosti dopravy i podmínky, za kterých bylo a je možno do jednotlivých částí světa
vycestovat. Diskuze zástupců profesních svazů
sdružujících cestovní kanceláře a agentury, představitelů pojišťoven a dalších zainteresovaných
subjektů se proto bude zabývat budoucností outgoingu v České republice.

Pokud do 23. října neobdržíte pozvánku e-mailem
a toto téma vás zajímá, napište si o ni na adresu:
event@cot.cz.
S ohledem na omezenou kapacitu je počet účastníků limitován.

Ubytování
COTakhle snídaně začínají v 9.00 hod. přesně.
Mimopražským účastníkům zajistíme ubytování
za dotovanou cenu.
Bližší informace uvádíme v pozvánce.

.

pořadatel
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REGION MĚSÍCE
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Královéhradecký kraj
v datech ČSÚ
V letošním druhém čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Královéhradeckého kraje ubytovalo 84 055 hostů.
Z důvodu koronaviru to ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje propad o 73,5 procenta. Naprostou
většinu tvořili tuzemští turisté, kterých v kraji přespalo celkem
78 908. Cizinců bylo 5 147. Turisté strávili v dubnu, květnu
a červnu 2020 v regionu 262 156 nocí, což je v meziročním srovnání o 69,4 procenta méně. Za celý rok 2019 zavítalo do regionu
1,41 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě 5,2 procentního bodu.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ V 2. ČTVRTLETÍ 2020 A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
21
1 351
1 372
květen
295
9 102
9 397
červen
4 831
68 455
73 286
2. Q 2020
5 147
78 908
84 055
Podíl na ČR
4,0 %
9,2 %
8,5 %
rok 2019
314 827
1 097 480
1 412 307
Podíl na ČR
2,9 %
9,9 %
6,4 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
133
14 955
15 088
květen
874
39 788
40 662
červen
12 100
194 306
206 406
2. Q 2020
13 107
249 049
262 156
Podíl na ČR
4,9 %
10,8 %
10,2 %
rok 2019
1 024 254
3 452 118
4 476 372
Podíl na ČR
3,8 %
11,6 %
7,8 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
−99,9
−97,6
−98,1
květen
−98,8
−89,7
−91,6
červen
−81,7
−36,1
−45,1
2. Q 2020
−92,0
−68,7
−73,5
rok 2019
+5,6
+5,1
+5,2
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
−99,7
−90,4
−92,3
květen
−98,6
−83,4
−86,5
červen
−83,7
−32,4
−42,9
2. Q 2020
−92,5
−63,5
−69,4
rok 2019
+4,9
+3,7
+4,0

Foto: Shutterstock.com

Foto: JCCR

Graf 1 PODÍL REZIDENTŮ/NEREZIDENTŮ NA POČTU HOSTŮ A PŘENOCOVÁNÍ (V %)

0%

94 6

Hosté

95 5

Přenocování

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Rezidenti

Nerezidenti

Graf 2 OBSAZENOST HOTELOVÝCH POKOJŮ A LŮŽEK ZA CELÝ ROK 2019

A V 2. ČTVRTLETÍ 2020 (V %)

Královéhradecký kraj

Česká republika

60 %

50 %

51 51

51

40 %

40
30 %

33
24

20 %

27
19

10 %

0%
Využití lůžek
(za rok 2019)
Foto: Shutterstock.com

28

Využití pokojů
(za rok 2019)

Využití lůžek
(za 2. Q 2020)

Využití pokojů
(za 2. Q 2020)

Zámek v Novém Městě
nad Metují
Foto: Shutterstock.com

10-2020

28-29_KHKcsu_Dira29.indd 28

23.09.20 22:19

REGION MĚSÍCE
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Nový skiareál v Orlickém
Záhoří letos nebude
Nový lyžařský areál v Jadrné, která je částí Orlického Záhoří na Rychnovsku, se letos zprovoznit nepodaří. Realizaci projektu zbrzdil koronavirus, uvedl starosta obce Vojtěch Špinler. Podle původních odhadů
měl skiareál na úbočí hlavního hřebene Orlických hor začít fungovat
na začátku zimní sezony 2020/2021. Investorem skiareálu je firma,
která je v majetku obce. Skiareál v Orlickém Záhoří za desítky milionů
korun chce cílit hlavně na rodiny s dětmi.

Stanice lanovky na Sněžce

Hotová je trasa sjezdovky, která má
rozlohu asi šest hektarů a délku zhruba
1 650 metrů. Vznikla na bývalých polích
a loukách, které byly v 50. letech zalesněny. S kácením se začalo loni, sjezdovka je nyní tudíž vyčištěná. Stavební
práce, například na základech pro sloupy lanové dráhy, ale ještě nezačaly.

sněžování a dalších věcí, na zhruba
80 milionů Kč. Budované parkoviště pod
sjezdovkou do toho zahrnuté není.
Před třemi lety otevřeli v Orlickém Záhoří
osvětlený běžkařský okruh, který patří
k nejdelším v Královéhradeckém kraji
a je napojený na desítky kilometrů upra-

Graf 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU REZIDENTŮ

A NEREZIDENTŮ VE DNECH
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Graf 4 STRUKTURA NEREZIDENTŮ PODLE ZEMÍ

Foto: Shutterstock.com

V 2. ČTVRTLETÍ 2020
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Zdroj dat: -ČSÚ-

„Před zimou už nemá cenu nic většího
stavebně rozjíždět,“ vysvětlil Špinler.
Čtyřsedačková lanovka s ochrannými bublinami pro lyžaře o délce 1 450 metrů vyveze lyžaře pod vrchol Koruna, který je druhým nejvyšším v Orlických horách. Dolní
stanice je v plánu v Jadrné, kde je hlavní
nástupní místo na běžkařský okruh. Je tam
bezplatné parkoviště a další pro více než
200 automobilů se buduje. Mělo by tam
vzniknout i zázemí pro návštěvníky areálu.
Starosta odhadl náklady na vybudování
areálu, včetně nákupu repasované lanovky za 25 milionů Kč, vybudování nádrží
na vodu pro zasněžování, systému na za-

vených orlickohorských běžeckých tras.
Nový skiareál by měl dál zatraktivnit
poměrně odlehlou oblast Orlických hor
u česko-polské hranice.
Větší lyžařské areály jsou od Záhoří vzdáleny několik kilometrů, nejbližší na české
straně jsou skiareály v Deštném v Orlických horách a v Říčkách. I tam letos
zahájili rozsáhlé investice do lyžování.
Například v Říčkách dokončují výměnu
páteřní čtyřsedačkové lanovky za výkonnější šestisedačku s krycími bublinami.

Text: -red-, -čtkFoto: Shutterstock.com
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REGION MĚSÍCE
LIBERECKÝ KRAJ

Funkční systém, který je v polovině
Certifikace destinačních společností napomáhá turistickým oblastem a jejich managementům udržovat jistou úroveň kvality a zároveň také podporuje jejich neustálý rozvoj. Na druhou stranu však často zaznívá, že jde v zásadě
o první krok komplexního nastavení fungování cestovního ruchu v destinacích. Proč tomu tak je a co si o certifikaci myslí v Libereckém kraji?
Obecně je vnímána vcelku pozitivně.
Zároveň by však v návaznosti na certiﬁkaci měly dle vedoucího oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého
kraje Jakuba Šepse následovat další kroky.
„V první řadě citelně chybí podpora financování destinačních společností ze strany
státu, která by právě certifikací měla být
podmíněna. V současnosti jsou DMO z drtivé většiny financovány krajem. Pokud je
od destinací požadováno splnění celé řady

kritérií, tak by na druhé straně měla následovat finanční, případně jiná motivace – ať
už přenechání inzertního prostoru, školení
zdarma, či jiné,“ doplnil šéf oddělení cestovního ruchu. Destinační společnosti jsou
totiž pro Liberecký kraj naprosto klíčovými
partnery v oboru. I proto je také podporuje ﬁnanční částkou, která pro každou
z DMO činí minimálně jeden milion korun
ročně. „Jelikož kladné stanovisko krajského úřadu je pro splnění certifikace nezbyt-

né, podpora celého procesu je přirozenou
součástí naší spolupráce. Přece jen nám
jde o společný cíl – nalákat k návštěvě
předem stanovenou klientelu a nabídnout
jí příjemně strávený čas,“ poznamenal
dále Jakub Šeps.

Jde to i bez krajské úrovně
Liberecký kraj je jedním z mála regionů
v České republice, které nemají krajskou
centrálu cestovního ruchu. O toto odvětví

TURISTICKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE
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REGION MĚSÍCE
LIBERECKÝ KRAJ

TAB.: SEZNAM DMO V LIBERECKÉM KRAJI VČETNĚ STAVU JEJICH CERTIFIKACE

Turistická oblast

DMO

Datum 1. certiﬁkace

Kategorie

Krkonoše

Krkonoše – svazek měst a obcí

31. 10. 2018, recertiﬁkace 2. 3. 2020

oblastní

Web
www.krkonose.eu

Český ráj

Sdružení Český ráj

31. 10. 2018, recertiﬁkace 2. 3. 2020

oblastní

www.cesky-raj.info

Jizerské hory

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko

11. 4. 2019

oblastní

www.jizerky.cz

Máchův kraj

Máchův kraj – destinační management

25. 7. 2019

oblastní

www.machuvkraj.cz

Lužické hory

DMO Lužické a Žitavské hory

10. 10. 2019

oblastní

www.luzihory.cz

Zdroj dat: CzechTourism, oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje

se stará již zmíněné oddělení v rámci
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Ani v návaznosti na projekt
kategorizace a certiﬁkace DMO však kraj
o založení instituce nejvyšší úrovně neuvažuje, a to především díky výborně
fungujícím oblastním destinačním společnostem na jeho území. „Pojmy jako Krkonoše, Máchův kraj či Jizerské hory jsou
natolik zavedené, že upřednostnění celokrajské propagace není logické. Existují
samozřejmě i nevýhody, kdy v Národním
programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj jsou pro Liberecký kraj alokovány finance, ale ty bez krajské centrály cestovního ruchu nemůžeme
čerpat. V naší interní SWOT analýze ale

jasně převažují plusy pro ponechání současného stavu,“ vysvětlil konkrétní důvody
vedoucí oddělení cestovního ruchu.

5v1
Hlavním beneﬁtem certiﬁkace DMO je dle
Jakuba Šepse nastavení jasných parametrů, které musejí destinační managementy
dodržovat. Jde o jasný rámec, který platí
bez rozdílu. Dříve totiž byla jistá roztříštěnost jednotlivých DMO velkým problémem, doplnil. Liberecký kraj tak nyní
pokrývá pět turistických oblastí, jejichž
managementy jsou do jednoho certiﬁkované. „Je však třeba připomenout, že
většina DMO působí také na území dalších
krajů a jde o zavedené turistické či geo-

grafické celky,“ zmínil Jakub Šeps. Jedná se
o turistické oblasti Krkonoše, Český ráj,
Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické a Žitavské hory (podrobněji viz tabulka). Jak
je možné vidět, čeká v současné době
hned tři oblastní managementy ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu proces recertiﬁkace. Aktuálně pak v kraji
nefunguje žádná certiﬁkovaná společnost
na lokální úrovni. Rozšiřování této úrovně
se do budoucna kraj nebrání, avšak současný stav je dle zmíněné interní analýzy
funkční. A měnit něco, co funguje, je tak
v tuto chvíli – zdá se – zbytečné.

Gaja Koláčková

Letní sezona byla dobrá pro turistické cíle
V Libereckém kraji byla letní sezona
špatná pro provozovatele koupališť,
v červenci jim nepřálo počasí. Pro
kempy, památky a další turistické
cíle pak byla naopak spíše dobrá.
Nepříliš dobrá byla letní sezona pro provozovatele koupališť. „Srpen nás trochu zachránil,“ uvedl vedoucí areálu Maškova
zahrada v Turnově Tomáš Špinka. V červenci přišlo jen 8 500 lidí, ve srovnání s loňským
šlo o pokles o 40 procent. Zhruba poloviční
návštěvnost má i koupaliště Sluníčko v Liberci-Vratislavicích. Tržby jsou nyní podle
správce Petra Poldy za celou sezonu o něco
vyšší, než jaké byly loni jenom za červen.
Spokojenější jsou provozovatelé kempů.
Radek Petr z rekreačního areálu u zatopeného lomu Kristýna v Hrádku nad Nisou
odhadl nárůst počtu návštěvníků oproti
loňsku asi o desetinu až pětinu. Obdobný
nárůst měla i společnost Regata Máchovo
jezero, jež provozuje na Máchově jezeře
dvě z pěti pláží, lodní dopravu a kemp
Klůček. Lepší tržby bude mít zřejmě obecní

kemp z nedalekého Hamerského jezera.
„Lidí sice více nebylo, ale zdržovali se tady
déle,“ uvedl starosta Hamru Milan Dvořák.
Plné kempy se podle kastelána hradu Bezděz Kamila Seidla projevily i na návštěvnosti hradu, za červenec přišlo přes 22 600 lidí,
o 4 000 více než loni. Všiml si také, že v tuzemsku zůstala řada Čechů, kteří obvykle
tráví dovolenou v zahraničí. Lepší návštěvnost než loni měly v létě i další hrady
a zámky v kraji. „Nicméně se nám nepodaří
určitě v žádném případě dohnat ztráty,
které jsme měli v průběhu prvního pololetí,“
uvedl regionální ředitel Národního památkového ústavu na Sychrově Miloš Kadlec.

Srovnatelná s loňskem byla letní návštěvnost Bozkovských dolomitových
jeskyní. „ Je to o malinko slabší v tom,
že jsme měli menší skupiny, abychom to
rozumně zvládli,“ uvedl vedoucí jeskyní
Dušan Milka. Podle něj si jeskyně v létě
prohlédlo 32 000 lidí. Rozdíl je ve složení
návštěvníků. Odhadem asi z 96 procent
byli Češi. Obdobnou zkušenost má liberecké centrum iQLandia, do něhož přišlo
o čtvrtinu víc Čechů než loni. Úbytek
zahraničních návštěvníků ale vyrovnat
nedokázali, propad podle ředitele centra
Pavla Coufala bude do deseti procent.
Průměrný byl v létě zájem o libereckou
zoo, jež je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji. „Přestože červencová
návštěvnost byla o pár procent vyšší než
v předchozích letech, v srpnu přišlo do zoo
v důsledku horkých letních dní méně lidí,“
řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Text: -čtk-, -redFoto: Shutterstock.com
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DATA A ANALÝZY

Regionální satelitní účet
cestovního ruchu
Odvětví cestovního ruchu v roce 2018 na národní úrovni reprezentovalo 2,9 % hrubého domácího
produktu českého hospodářství a zaměstnávalo 240 600 osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických
ukazatelů podílela Praha. Klíčovým oborem zůstává turismus také pro Karlovarský kraj. Oba regiony
však zároveň mohou být nejvíce zasaženy krizí sektoru v souvislosti s nemocí COVID-19.
V roce 2018 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území
294,7 mld. Kč a hrubá přidaná hodnota
sektoru dosáhla 132 mld. Kč. Z pozitivního vývoje proﬁtovaly všechny kraje
České republiky. Regionálně z cestovního
ruchu nejvíce získala Praha. Z hlediska
přidané hodnoty se v absolutním vyjádření jednalo o 46 mld. Kč. Turismus zároveň na území hlavního města dával práci
74 000 osob.

HRUBÁ PŘIDANÁ HODNOTA CESTOVNÍHO RUCHU
PRODLE REGIONŮ V ČR V ROCE 2018

V roce 2018 se Praha podílela 31 % na zaměstnanosti a 35 % na celkové hrubé
přidané hodnotě v odvětví. S odstupem
následoval kraj Jihomoravský a Středočeský. Význam Prahy pro makroekonomické
ukazatele českého turismu se přitom
postupně zvyšoval. Od roku 2015 vzrostl
její podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty
v cestovním ruchu o 1,1 procentního bodu.
TAB.: HPH A ZAMĚSTNANOST V CESTOVNÍM RUCHU V ČR PODLE REGIONŮ NUTS2 (2018)

Území

ČESKÁ REPUBLIKA
Praha

Hrubá přidaná
hodnota CR
(mil. Kč)

Podíl
na celkové HPH
regionu

Počet
zaměstnaných
osob v CR

Podíl na celkové
zaměstnanosti
regionu

131 959

2,8 %

240 591

4,4 %

46 021

3,7 %

73 942

7,7 %

Střední Čechy

12 394

2,2 %

20 674

3,3 %

Jihozápad

12 559

2,6 %

22 750

3,8 %

Severozápad

10 514

3,0 %

22 406

4,4 %

Severovýchod

13 513

2,4 %

26 361

3,7 %

Jihovýchod

17 628

2,5 %

35 332

4,1 %

Střední Morava

9 692

2,2 %

19 971

3,3 %

Moravskoslezsko

9 637

2,1 %

19 156

3,4 %

Vyšší objem lidské práce zde typicky
souvisí i s převážně lázeňskými službami.
V Praze cestovní ruch zaměstnával 7,7 %
osob. V obou regionech působil v oboru
zhruba každý třináctý pracující, a tak
případná krize odvětví může silně dopadnout právě zde. Scházet bude především
korporátní klientela, účastníci kongresů
a konferencí a dostatek zahraničních
návštěvníků, který by tlak na propouštění
či ukončení podnikání zmírnil.

Text a infograﬁka: -ČSÚ-

NUTS 2 = vyjadřuje regiony soudržnosti, tj. celkem 8 sdružených krajů; Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Význam pro ekonomiku krajů
Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy
přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský
kraj, kde v roce 2018 cestovní ruch
tvořil 5,6 % regionální hrubé přidané

56

hodnoty (4,8 miliardy korun). Nad českým průměrem se nacházela také Praha (3,7 %) a Jihočeský kraj (2,9 %).
Z pohledu zaměstnanosti byly nejintenzivnější hodnoty zaznamenány opět pro
Karlovarský kraj a hlavní město Prahu.
V Karlovarském kraji přímo v turismu
pracovalo 11 200 osob, což představovalo
podíl 8,0 % na zaměstnanosti v kraji.

Více informací publikovaných vůbec
poprvé v podrobném regionálním
členění naleznete na webu Českého
statistického úřadu (ČSÚ) zde:
www.czso.cz/csu/czso/rtsa_cr
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Nejčtenější titul pro profesionály
v cestovním ruchu
Chcete být i v současné situaci stále v obraze?
Hledáte inspiraci, jak po uvolnění restrikcí
nezaostat za konkurencí a nastartovat znovu
svůj byznys?
Nebo si jen chcete číst a vzdělávat se?
S předplatným získáváte i neomezený přístup
do archivu všech starších čísel na webu iCOT.cz.
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Předplatné si
můžete objednat
také on-line na:
www.icot.cz/predplatne
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ASOCIACE

AHR ČR zve na Výroční konferenci
Rádi bychom vás pozvali na již 15. konferenci Asociace hotelů
a restaurací České republiky, která se letos uskuteční v pátek
20. listopadu v hotelu Best Western Premier International Brno.
Ačkoliv nevyzpytatelný vývoj událostí
v letošním roce zapříčinil, že se konference
tentokrát odehraje pouze v rámci jednoho
dne, věříme, že vzhledem k aktuálnímu
dění bude o to přínosnější. Během setkání
s vašimi kolegy totiž nabídne možnost
společné reﬂexe letošních výzev a možnost nalézt nové inspirativní způsoby, jak
se s nimi vypořádat.

Odborný program je sestaven z přednášek, díky nimž se dozvíte kupříkladu
o podpoře příjezdového cestovního ruchu
v této nelehké době, jaké další výzvy
nyní čekají obor hotelnictví či jak si
v rámci vašeho týmu osvojit digitální
a kreativní myšlení. Galavečer, jehož
součástí je také předání Výročních cen
AHR ČR, je již tradičním završením konfe-

rence, které jako vždy nabídne nezapomenutelný zážitek. Jsme toho názoru, že
sdílení zkušeností a vzájemná podpora je
cesta k lepším zítřkům.

Příspěvek připravila:
Ing. Klára Zachariášová, generální sekretář AHR ČR
www.ahrcr.cz

Vládní opatření na podporu turismu a MICE v Evropě
V reakci na dopady koronaviru na odvětví eventů zavedly jednotlivé vlády politická opatření poskytující finanční úlevu zasaženým podnikům. Například Řecko či Portugalsko k řešení vznikajících problémů zřídilo otevřenou komunikační linku a irské ministerstvo nově jmenovalo pracovní skupinu pro obnovu odvětví. Mnoho dalších zemí o vytvoření tzv. Task Force stále jedná.
Jednotlivé státy, jako například Finsko, již
také začaly revidovat své strategie cestovního ruchu. Ve Španělsku se připravuje plán
obnovy odvětví založený na čtyřech pilířích:
Zdraví, Podpora, Poznání, Propagace.

Přímá podpora pro podniky
v cestovním ruchu
Přímé dotace v hodnotě 18 miliard EUR
poskytuje podnikům v turismu Francie,
rychlé úvěry nabízí i Portugalsko, a to
ve výši 60 milionů EUR. Cestovní kanceláře či organizátoři akcí budou mít v Portugalsku přístup ke 200 milionům EUR. Belgie a Nizozemsko poskytují jednorázovou
kompenzaci ve výši čtyři až pět tisíc EUR
všem podnikatelům v odvětví, jejichž
podniky byly uzavřeny. Španělsko poskytlo injekce likvidity ve výši 400 milionů EUR
pro nejvíce postižené obory a Rakousko
vyčlenilo až 100 milionů EUR na půjčky pro
hotely, které utrpěly více než 15% ztráty
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z prodeje. V Norsku mohou podniky v odvětví turismu obdržet přímé dotace až
do výše 800 000 EUR, přičemž celý program má rozpočet 250 milionů NOK.

Snížení DPH v rámci služeb
souvisejících s cestovním ruchem
Brusel schválil snížení DPH v pohostinství
na 6 % (s výjimkou alkoholických nápojů)
až do 31. prosince 2020.

Kompenzace za zrušené či
přesunuté akce
Organizátoři akcí, jejichž události byly odloženy nebo zrušeny v souvislosti s COVID-19,
mají nárok na ﬁnanční kompenzaci například v Portugalsku či Dánsku. Kompenzace zejména na kulturní a sportovní
akce poskytují také další země jako je
Švédsko (až 500 milionů SEK), Norsko
(až 900 milionů NOK) či Švýcarsko
(500 milionů CHF).

Přímá finanční podpora na získání
budoucích konferencí
Brusel představil fond ve výši dvou milionů
EUR s cílem podpořit organizátory akcí, aby si
vybrali město jako svou cílovou destinaci.
Podobně jedná i skotská vláda, která uvolnila
10 milionů GBP. Část balíčku bude věnována
i na podporu inovací a dlouhodobějšího oživení odvětví. Zvýšení investic do inovací
ve výši až 750 milionů GBP plánuje i zbytek
Spojeného království. Přímou ﬁnanční podporu MICE již schválil také Berlín, a to ve výši
10 milionů EUR. Kromě té budou poskytovány
i další služby jako např. berlínská uvítací karta,
městská jízdenka pro každého delegáta nebo
tzv. bezplatné obléknutí města, tj. velkoformátový reklamní prostor na území města.
Hana Krejbichová,
marketing & PR manager,
Prague Convention Bureau
www.pragueconvention.cz
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Co nového v A.T.I.C. ČR?
Oblíbené informační
centrum 2020
Hlasy se letos rozdělovaly mezi 455 certiﬁkovaných TIC ve 14 krajích ČR. Celkem
bylo odevzdáno 19 735 hlasů, z toho
15 325 bylo platných. Hlavním partnerem
ankety je společnost Kam po Česku. Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno
na členské fórum A.T.I.C. ČR do Trutnova
na 15. 10. 2020.

Den turistických
informačních center
v sobotu 24. října 2020
Srdečně zveme všechny zájemce, aby
v tento den navštívili zapojená informační
centra, seznámili se blíže s jejich činností,
popovídali si a navázali bližší vztahy.
K této akci se letos přihlásilo již takřka
150 infocenter (TIC) z celé České republiky. Volba nabídky, s níž turistická informační centra do dne infocenter přichází,
je na každém jednotlivém pracovišti.

Pracovníci TIC tak v sobotu 24. října obdarují své návštěvníky nějakou drobností,
nebo je pozvou na znalostní kvíz, jinde
nabídnou kávu nebo čaj, prohlídku města
apod. Na webových stránkách asociace
www.aticcr.cz je každý týden aktualizován
seznam zapojených turistických informačních center včetně jejich nabídek.

FOTO: A.T.I.C. ČR

Zachraň trosečníky
s Českou televizí: výsledky
prázdninové hry
Do tradiční letní prázdninové hry pro děti,
kterou organizuje ČT:D, se i letos zapojilo
80 členských infocenter, v nichž mohly

děti získat pracovní listy s 5 různými typy
průvodců divočinou (badatel, průzkumník,
umělec, stopař a strážce). Celkem se hry
zúčastnilo 34 042 hráčů, kteří dohromady zadali 130 168 hesel; co heslo, to jedno navštívené místo. Nejnavštěvovanější schránky v přírodě byly letos v Žďáru
na Sázavou (1 026 hráčů) a ve Slatiňanech
s 1 019 návštěvami. Díky stovce nápadů
nabídnutých na webu soutěže, uskutečnily
děti navíc dalších 285 379 malých aktivit.

materiály připravil:
Mgr. Jan Matouš,
sekretariát A.T.I.C. ČR
www.aticcr.cz
www.facebook.com/aticcr

Soutěž o nejlepší kuchařky a kuchaře
ve společném stravování má vítěze
Poslední prázdninový týden se v Makro Akademii nesl ve znamení veřejného stravování. Od 25. do 27. srpna v jejích prostorách proběhlo finále 3. ročníku soutěže
o nejlepší kuchařky a kuchaře 2020 ve společném stravování. Soutěž vyhlašuje
Asociace kuchařů a cukrářů ČR a je určena pro kuchařky a kuchaře z mateřských
škol, základních škol, středních škol, nemocnic, domovů seniorů atd. Porotci během tří dnů ochutnali celkem 52 nápaditých jídel a vyhlásili vítěze 6 kategorií.
• Nejlepší pokrm pro seniory 70+
První místo v této kategorii porota
udělila Rehabilitačnímu ústavu Hostinné
za kroupové rizoto s červenou řepou,
bramborem a tuřínovým „zelím“ s fenyklem.
• Nejlepší bezlepkový pokrm
Na první místo v této kategorii dosáhly
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně.
Porota ocenila jejich vepřovou pečeni
s kapustou, smaženým hráškovým pyré
a paprikovou omáčkou.
• Nejatraktivnější pokrm ve středních
školách
V kategorii středních škol zvítězila
společnost F-Gastro catering zařízení
školního stravování z Vrchlabí. U poroty

kuchaři zabodovali marinovanou vepřovou pečení s dýňovým pyré, rajčátky
cherry a trhanými listovými saláty.
• Nejlepší moderní bezmasý pokrm
I v kategorii bezmasých pokrmů obsadila
první místo společnost F-Gastro catering
zařízení školního stravování z Vrchlabí.
Ve středu tedy naprosto dominovala.
Jejich barevná letní miska plná luštěnin
porotce ohromila.
• Nejchutnější svačinky v mateřských
školách
První místo si vyvařila 51. mateřská škola
Plzeň. Soutěž ovládla díky misce smoothie, domácí Lučině s česnekovou trávou
a pomazánce z tempehu a fermentované papriky.

Foto: Matěj Procházka

• Nejchutnější pokrm v základních školách
První místo v poslední kategorii získala
Základní škola Svitavy. Porotu zaujaly
jejich šťavnaté kuřecí minikarbanátky se
sýrem a zeleninou, bramborovo-batátové
pyré a pečená červená řepa s mrkví
a bylinkami.
Kompletní výsledky a fotogalerie je zveřejněna na webu AKC ČR (www.akc.cz).

Materiál připravila:
Romana Vodičková, sekretariát AKC ČR
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