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Hybridní eventy: ekonomicky
nezajímavá nutnost?
Umění skončit business včas
Kdy můžeme čekat návrat
na předpandemické výkony?

Koronavirus ozřejmil význam
cestovních politik

TÉMA MĚSÍCE

Vít Rozehnal: Akutní pomoc
eventovému businessu stále nedorazila!
Začátkem října jsme se potkali s Vítem Rozehnalem, předsedou České eventové asociace, abychom zhodnotili
situaci v oboru, který je postaven na setkávání lidí během hromadných akcí a jako takový byl nejvíce postižen
protiepidemickými opatřeními vlády. Řeč byla o tom, jakou pomoc podnikatelé v tomto segmentu očekávají
i o budoucnosti eventového businessu ve světě. Navzdory situaci šlo o poměrně optimistický rozhovor.
jedno, jestli bude například povoleno zpívat za týden nebo za měsíc, podstatné je,
aby podnikatelé působící v našem oboru
věděli, za jakých podmínek bude možné
pořádat akce za dva či tři měsíce. To je
minimální doba potřebná na přípravu menších akcí. Samozřejmě to nevyřeší problém
mezinárodních vědeckých konferencí,
které se připravují v řádu let.

Pojďme se vrátit na konec srpna. Tehdy
jste prezentovali výsledky studie, kterou
jste si s přispěním agentury CzechTourism
nechali zpracovat u společnosti Economic
Impact a která popisovala dopady pandemie covid-19 na segment MICE v České
republice. Mimo jiné ukázala, že oboru
hrozí zhruba 70procentní propad spotřeby.
Situace se ale od té doby, kdy byla studie
zpracovávána, dost podstatně změnila.
Troufnete si na aktualizaci číselného vyjádření dopadů pandemie na váš obor?
Máte pravdu, že se situace změnila k horšímu, ale nemyslím, že by najednou byl
propad třeba devadesátiprocentní. Výsledky prezentované ve studii stále zhruba
odpovídají skutečnosti.
To, čeho jsme od března svědky, samozřejmě pro většinu ﬁrem v našem oboru znamenalo radikální snižování nákladů a propouštění zaměstnanců. Tím pádem došlo
k znatelnému odlivu kvaliﬁkovaných pracovníků do jiných oborů a pochopitelně
vyvstává riziko, že už se nebudou chtít
do kongresového a eventového businessu
vrátit a že bude třeba vychovávat nové
talenty. Ale to je věc, na kterou neumíme
dohlédnout, protože stále ještě nevidíme
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konec pandemie a opatření k jejímu zmírnění. Momentálně ještě ani nemůžeme
říct, že to začíná končit… V podstatě stále
čekáme na to, až zafungují současná opatření. My už ostatně máme delší dobu
připravena pravidla, za jakých by mělo být
možné hromadné akce pořádat, aniž by to
znamenalo zvýšení rizika šíření onemocnění covid-19. Najdete je na webu Nocovid.cz. Poptávka po eventech se totiž
podle mého názoru nezačne vracet
do doby, než bude znám alespoň střednědobý plán protiepidemických opatření. To,
že jsou dnes eventy na bodu mrazu, způsobuje v první řadě nejistota, jestli a za jakých podmínek je možné je pořádat. Úkolem nás všech, kteří se v oboru pohybujeme, je uvést v život pravidla, která budou
dlouhodobá.
A mají úřady ochotu o těchto pravidlech
jednat?
Máme signály, že skupina složená z hygieniků a dalších odborníků, která se má
na upřesnění a následné implementaci
pravidel podílet, by měla začít v nejbližších
dnech pracovat. V každém případě nám
nejde o nějaká krátkodobá vítězství, ale
o dlouhodobý výhled. Je do určité míry

Jedna věc jsou pravidla fungování, druhou přímá pomoc státu subjektům v oboru. Jakou konkrétní pomoc byste si představovali?
Jsou to pochopitelně ﬁnance. Tak jako se
dostalo alespoň nějaké pomoci hotelům,
kulturním institucím či lázním, bylo by
potřeba, aby stát pomohl i nám. A abych
byl fér, musím dodat, že se podle všeho už
také připravuje dotační program zaměřený
na ﬁrmy v eventovém, konferenčním
a veletržním businessu. Podle mých informací by v tomto programu mělo být k dispozici asi 750 milionů korun. V tuto chvíli
probíhají jednání o konkrétních podmínkách čerpání. Vím, že se někomu může
zdát, že tato pomocná ruka přichází relativně pozdě, ale zároveň chápu, že po zkušenostech s programem COVID kultura,
kde na pomoc dosáhla jen malá část subjektů, se ministerstvo snaží vyvarovat
podobných chyb. Abych to shrnul: akutní
pomoc ﬁrmám z eventového businessu,
které byly zasaženy koronavirovou krizí, je
podle všeho na cestě. Věřím, že do konce
roku bude v tomto směru jasno. Pochopitelně nikdo neočekává, že ta pomoc ze
strany státu bude z ekonomického hlediska znamenat černou nulu nebo dokonce
nějaké zisky. Všichni chápeme, že půjde
o snížení ztráty. Není co si závidět.
Druhá věc, kterou budeme potřebovat, je
příslib toho, že pokud by měl vývoj v oblasti pandemie a s ní souvisejících opatření
pokračovat nežádoucím směrem, bude
pokračovat i tato státní pomoc. Rádi by-
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chom docílili toho, co funguje v některých
jiných zemích v Evropě – subjekty z našeho oboru mohou požádat o pomoc s úhradou nájmů a některých dalších ﬁxních
nákladů, mohou jim být odpuštěny daně…
U nás zatím mohli podnikatelé požádat jen
o kompenzaci v programu Antivirus, který
jim pomohl s pokrytím alespoň menší části
mzdových nákladů.
Co ale bychom uvítali, to by byl jakýsi fond
určený pro restart trhu. Ten si totiž sám
nepomůže, nebo alespoň ne dostatečně
rychle. Něco se v tomto směru připravuje
na evropské úrovni a my jen doufáme, že
bude pamatováno i na eventový business.
Tušíme totiž, že dostat se na dřívější úroveň je bez investic velmi těžké, ne-li nemožné. Nejde o to, jestli eventový trh
bude nebo nebude existovat. On existovat
bude. Pokud se ale v ostatních evropských
zemích nastartuje dříve než u nás, většina
eventů se přesune tam. Co by to znamenalo pro zaměstnanost a návazná odvětví,
netřeba dodávat.
Myslím, že už asi nikdo nepochybuje
o tom, že se obor do budoucna promění.
Jakým směrem se bude ubírat podle vás?
Vnímám dvě hlavní cesty. Jedním směrem
je adaptace. Spousta akcí se přesunula
do virtuálního respektive on-line prostředí. To ale samozřejmě některé věci nedovolí, na druhou stranu to umožní věci,
o kterých se nám dřív pomalu ani nezdálo. Právě dnes se například koná on-line
konference asi třiceti řečníků z mnoha
významných českých ﬁrem. Propojují se
mezi sebou, akce má panelové diskuse
apod. Stručně řečeno se jedná o klasickou
konferenci překlopenou do on-line prostředí. Je to samozřejmě extrémně náročné z technického hlediska, ale ukazuje to,
že takové věci jsou možné. Je nepochybné, že část trhu už v on-line světě zůstane. Nejeden pořadatel si prostě řekne, že
platit letenku a ubytování v pětihvězdičkovém hotelu na pětidenní kongres stojí
tolik peněz, že osobní kontakt prostě
raději oželí.
Ale pak je tady druhý přístup – počkat si,
až bude umožněno pořádat akce naživo.
Jsou zkrátka věci, které jinak než naživo
přenést nejdou. A pro budování vztahů je
osobní kontakt prakticky nenahraditelný.
Odjakživa. Troufám si tvrdit, že provozujeme druhé nejstarší řemeslo na světě…

Akcí asi do budoucna bude méně, neustále se bude hledat rovnováha mezi tím,
kdy ještě stojí za to se potkat, a kdy už
ne. Rozhodně si ale nemyslím, že by se
lidé přestali vídat a vyměňovat si zkušenosti. Přenos inspirace a myšlenek jednoduše přes e-mail nebo videokonferenci
nefunguje tak efektivně. Na živých konferencích je to vidět naprosto zřetelně.
A to už vůbec nemluvím o budování
vztahů na baru, to je naprosto jiná kapitola… Jsem zkrátka přesvědčen, že hromadné akce včetně veletrhů jsou nenahraditelné. Ukázat světu třeba nový traktor na fotograﬁích nestačí, ten lidé potřebují vidět naživo, osahat si ho, vyzkoušet.
Rozumím tomu dobře, že pokud jde
o budoucnost eventového a konferenčního businessu, jste optimista?
Určitě. Myslím, že je to jako s bouří – přijde bouře, některé stodoly smete, jiné
zůstanou stát. Poničené lidi opraví, nebo
místo nich postaví třeba pětipatrové budovy. A život jde dál. Je samozřejmě otázka, kdy se situace normalizuje, ale věřím,
že náš business bude opět vzkvétat.

Pochopitelně nikdo neočekává,
že ta pomoc ze strany státu
bude z ekonomického hlediska
znamenat černou nulu nebo
dokonce nějaké zisky.
Všichni chápeme, že půjde
o snížení ztráty.

Spousta lidí na současné situaci úpěnlivě
hledá alespoň nějaká pozitiva. Dají se
najít i v tomto businessu?
Já myslím, že ano. Například v oblasti
technologií se toho za poslední půlrok
odehrálo víc než za uplynulých pět let.
Ještě nedávno prakticky neexistoval
hardware na propojování lidí do skupin,
takže se to různě obcházelo. Dnes už
s ním běžně pracujeme. A už se to nikdy
nevrátí zpátky – technologie, které
vznikly v reakci na poptávku z krizových
měsíců letošního roku, tu s námi budou
i nadále. A krize také ukázala, že mnohé
ﬁrmy jsou opravdu ﬂexibilní a dokázaly
svůj business přizpůsobit nové situaci.
Vím třeba o ﬁrmě, která se z eventového
businessu přeorientovala na výrobu dávkovačů dezinfekce. To potvrzuje, že lidé

s otevřenou myslí se dokážou chopit
i na první pohled nezajímavé příležitosti
a udělat z ní zajímavou. Kdo jen sedí
s nataženou rukou, ten si počká. A možná se vůbec nedočká. Kdo naopak přemýšlí a hledá cesty, tomu se může leccos povést.
A v neposlední řadě minulé měsíce
přispěly k sjednocení subjektů v oboru.
Dřív si většina ﬁrem hleděla svého
a s ostatními ani nepřišla do styku. Dnes
jsme i na půdě naší asociace svědky
toho, jak i přímí konkurenti, kteří si dřív
nemohli přijít na jméno, spolupracují
na tom, aby nastavili podmínky, názvosloví, deﬁnice apod. Najednou jsme
zjistili, že si máme co říct, že máme
podobné zkušenosti a že se vzájemně
respektujeme a můžeme spolupracovat.
To našemu oboru chybělo.
Tím mi nahráváte k asi poslední otázce.
Co je vlastně Česká eventová asociace,
kdy a proč vznikla a čemu se přesně
věnuje?
Asociace vznikla před třemi lety, když
jsme Norbert Pýcha z Event Areny, Jan
Kubinec z AV MEDIA EVENTS a já, tehdy
ještě za MVP events, usoudili, že by bylo
dobré založit funkční asociaci eventového průmyslu. Zakládajících členů bylo
nakonec devět, nyní máme členů 26
a k tomu pětici partnerů. Stručně řečeno
nám jde o rozvoj trhu, kterému se někdy
říká event marketing. Tedy trhu s eventy
sloužícími k businessovým účelům. Měli
jsme pocit, že je třeba si začít povídat
o tom, co tento trh potřebuje, jaký je
význam eventů v marketingovém mixu,
jaké jsou možnosti vzdělávání odborníků
v této oblasti. Spustili jsme kromě jiného
také soutěž Výroční ceny České eventové asociace, jejíž třetí ročník letos proběhl ve virtuálním prostředí a která má
za cíl vyzdvihnout přínosy eventů. Žádný
investor totiž podle nás nebude pořádat
eventy, aniž by byl přesvědčen o jejich
přínosech. Eventy totiž nejsou žádné
večírky s chlebíčky, jedná se opravdu
o marketingový komunikační nástroj,
který je potřeba znát a umět. Z mého
pohledu je to komplexní a někteří by řekli, že i královská disciplína.

Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Česká eventová asociace
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Business travel v době covidové
Volnočasové aktivity putují k ledu, ekonomika by měla běžet. Touto filozofií se řídí vlády mnoha zemí, naší
nevyjímaje. Z logiky věci vyplývá, že na cestování pro zábavu bychom měli přechodně zapomenout, cesty
za prací a obchodem by však ustat neměly. Jenže praxe ukazuje, že i korporátní cestování skomírá. A mění
se. Některé změny jsou přechodné, jiné už si natrvalo ovlivní podobu firemního cestování.
Co drží prodejce nad vodou?

Dobrá zpráva je, že zatímco některé společnosti cesty svých zaměstnanců odložily
na příští rok, stále existují ﬁrmy, které své
zaměstnance vysílají do světa i v době
protiepidemických restrikcí. „Firemní cesty
stále jsou, jen je jich výrazně méně a způ-

Podíl ﬁremních
klientů poptávajících
na podzim letenky:

15 %
sob jejich realizace je jiný. Jde o to, že
s některými národy jinak, než podáním
ruky smlouvu nepodepíšete. Nelze vše
vyřešit virtuálním prostředím,“ říká Pavel
Němec ze společnosti Fubraland, která
podniká mj. právě v oblasti business
travel. Pro cesty se podle jeho slov vybírají destinace, které jsou solidně dostupné
(ne do všech míst to dnes létá), a dále ty,
kam se Češi vzhledem k pandemické
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situaci dostanou, ideálně bez negativního
testu a karantény. Poměrně aktivní jsou
podle jeho slov klienti i v cestách po Česku a obecně v cestách autem: „Hodně
řešíme v tomto období lokální rezervace
a lokální firemní akce.“
Podobně hovoří i další oslovení specialisté
na služební cesty. „Máme několik klientů,
kteří mají úplné interní embargo a nikam
necestují. Naopak zase existuje pár firem
či organizací, které cestují v poměrně
solidní podobě. Bohužel nemyslím 100,
ale třeba 50 procent loňského objemu,
reprezentující desítky odletů měsíčně,“
popisuje aktuální situaci Marek Plášil ze
společnosti OK-TOURS. Roli podle něj hraje
i štěstí, resp. geograﬁcká orientace takových zákazníků na země, které mají benevolentní politiku v kombinaci s dosud
fungujícím dopravním spojením. „Bavíme
se třeba o Bulharsku, kam se létalo
i v době koronového vrcholu letos na jaře.
Nebo o exotičtějších destinacích v oblasti
Indického oceánu,“ vysvětluje Plášil.

Koronavirová krize nejenže radikálně zaškrtila poptávku po letenkách (ty podle Jana
Štilce z FLY UNITED poptává jen asi 15 %
klientů), po ubytování, pronájmech aut
a dalších službách obvykle poptávaných
korporátními klienty, ale navíc také specialistům na tento typ businessu přidělala práci
se stornováním či změnami již objednaných
služeb. „Po několik měsíců jsme byli v situaci, kdy jsme poskytovali zcela neprofitní
služby typu refundací a s nimi spojené
moderování vztahu mezi cestujícími a leteckými společnostmi. Existoval jen náklad,
výdaj, příjem zhola žádný,“ připomíná Marek Plášil. „Nemohli jsme nicméně naše
zákazníky odkazovat přímo na nefungující
letecké společnosti. A samozřejmě nešlo
jen o aerolinky, řeč je i o stornech hotelů,
pronájmů prostor apod. To už je naštěstí
z velké části za námi, nicméně situace je
i nadále více než velmi špatná,“ říká Plášil.
Firma dříve orientovaná na výnosy se nyní
musí zabývat hlavně nákladovou stránkou.
„Řeč je tedy například o redukci počtu
pracovních míst, odměn za práci a s tím
případně i pracovního vytížení. Ale třeba
i o změnách v distribuci úkolů a zodpovědností, nových příležitostech či pracovních
náplních,“ doplňuje.
„Stále sice zajišťujeme veškerý servis pro
naše klienty, ale naši operátoři se v práci
střídají, větší část pracovní doby jsou
na překážkách v práci,“ dokresluje aktuální stav Jan Štilec. „Využíváme státní podporu mezd Antivirus, a díky tomu jsme
nikoho nepropustili. Zastávám názor, že
ten největší kapitál v našem oboru je ten
lidský. Proto se neustále snažíme zdokonalovat a učit se technologickým novinkám, které se v této době v našem oboru
objevují,“ dodává.
Některé společnosti působící v oblasti
business travel zareagovaly na novou
situaci rozšířením předmětu podnikání.
„Od září jsme rozjeli druhou divizi společnosti, která se zabývá externím účetnic-
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tvím a daňovým poradenstvím a dále také
ekonomickým softwarem,“ konstatuje
Pavel Němec a vysvětluje, že tato diverziﬁkace ale nesouvisí jen s pandemií covid-19, plánována prý byla již dříve.
Námi oslovení specialisté na business
travel se shodují v tom, že cestovní kanceláře čeká krušný podzim. Většina z nich již
vyčerpala veškeré rezervy z minulých let
a mnohé „vykrvácejí“. „Nemyslím, že je to
úplně špatně. Tento trh potřeboval pročistit
a trochu narovnat, takže pro ty, co vydrží,
bude asi šance v budoucnu,“ říká Pavel
Němec z Fubraland. Větší problémy přitom
podle něj mají spíše velcí hráči, jejichž
podnikání je zatíženo velkými ﬁxními náklady. U těchto ﬁrem očekává Němec zavírání některých trhů a přechod na franšízový model podnikání. K pročištění by podle
něj mohlo dojít i ve vztazích mezi leteckými dopravci a cestovními kancelářemi.
„Doufám, že si aerolinky neprosadí nevyplácení zpětných provizí z obratu pro velké
hráče na trhu, protože si to nebudou moci
dovolit. A tím pádem by se mohla změnit
situace, kdy velké cestovky nabízejí svým
klientům služby za nulová nebo dokonce
záporná servisní fees,“ naznačuje možný
vývoj Pavel Němec.

Kongresové hotely čeká
transformace
Z jednotlivých segmentů, z kterých se
skládá business travel, je na tom podle
Pavla Němce asi nejhůře hotelový business. „Z posledních rezervací ubytování
je jasně vidět, že tam peníze opravdu
docházejí a že hotelový business a jeho
model budou záhy úplně jiné,“ konstatuje
Němec. A za pravdu mu dávají jak oﬁciální statistiky, tak pohled do ulic, zejména
těch pražských. Mnohé hotely jsou zavřené, jiné těsně před zavřením. A ceny těch,
jejichž majitelé se snaží situaci ustát,
spadly na minimum – ubytování v hotelu
se dalo v hlavním městě v půli října pořídit i za 10 eur. Mimo metropoli byla situace o něco lepší, ovšem jen u cestování
volnočasového. Pracovní pobyty prakticky
ustaly i tam, jak potvrzuje třeba Ilja Šedivý, spolumajitel společnosti Regata Čechy, která provozuje hotel Port na Máchově jezeře a Horizont v Peci pod Sněžkou.
„Nyní se firemní akce v našich hotelích
zastavily úplně, poptávek na vzdálenější
termíny je málo a pro již potvrzené akce
se ve velké většině případů hledají ná-

hradní termíny v příštím roce. Jediným
pozitivem snad je, že firmy, až na výjimky, své již rezervované akce nechtějí
zrušit úplně, jen posunout.“ Většina ﬁrem
prý do konce letošního roku pozastavila
konání ﬁremních výjezdů a populární
vánoční večírky byly stornovány zcela.
„Co se týká pracovníků firem na služebních cestách, tak jsme se od květnového
znovuotevření nedostali výše než na 25 %
obvyklého počtu, a to teď ještě znovu
pokleslo,“ konstatuje Ilja Šedivý.
Alfou a omegou při rozhodování klientů
(zejména těch korporátních) je nyní bezpečnost. „Speciální požadavky korporací,
které mají zájem pořádat výjezdní akce,
jsou nyní různé. Ve většině případů jsme
dotazováni na dodržování bezpečnostních, resp. nových hygienických pravidel.
Z toho důvodu jsme připravili vlastní dokument ‚BE SAVE‘, kde máme naše postupy popsány, v některých případech jdeme
až nad rámec povinného. Souběžně deklarujeme, jak jsme schopni se pro konkrétní akci přizpůsobit interním bezpečnostním pravidlům poptávajícího subjektu.

Současná náhrada osobních
obchodních jednání telefonáty
či telekonferencemi je jen
dočasným a nouzovým
řešením.

Ta se mnohdy v detailech, případ od případu liší, např. požadavek na personál
v rukavicích, větší rozestupy při jednání,
setkávání účastníků jenom v menších
skupinách atd.,“ vysvětluje Šedivý a dodává, že se jeho společnost setkala i se
speciálním požadavkem „exkluzivity“
v hotelu – nejmenovaná ﬁrma poptávala
možnost mít hotel pro akci k dispozici celý
i při neobsazení jeho celkové kapacity,
za přiměřený příplatek.
Podobně jako zástupci námi oslovených
cestovních kanceláří, je i Ilja Šedivý optimistický ohledně budoucnosti korporátních
akcí. Naznačují to prý i první současné
signály od ﬁremních klientů. Poptávka se
ale podle jeho slov nejspíše změní: „S největší pravděpodobností bude kladen větší
důraz na kvalitu. Firmy si budou pečlivěji
vybírat, kde své akce uspořádají a budou

velmi pozorně hodnotit, jak byly jejich
představy naplněny. Určitě bude i nadále
kladen důraz na dodržování hygienických
pravidel. A domnívám se, že asi v nejbližším období ubude těch opravdu velkých
korporátních akcí.“ Změněná tržní situace
také nejspíš řadu hotelů, vnímaných dosud jako čistě kongresové, přiměje k většímu zacílení na individuální klientelu.
„Naše hotely Horizont a Port jsou typické
‚rekreační hotely‘. I když je korporátní
klientela zvláště v období jara a podzimu
u nás významným segmentem a věnujeme jí velkou pozornost, není dominantní,
což je dnes naší velkou výhodou. V budoucnu i my ještě více zacílíme na náš
hlavní segment, kterým je u nás individuální klientela, hlavně aktivní rodiny
s dětmi. Třeba v našem menším hotelu
Port na břehu Máchova jezera, se budeme
snažit firemní akce více směrovat do pracovního týdne, a víkendy nechat k dispozici individuálním hostům,“ vysvětluje Ilja
Šedivý a dodává, že výjimkou zůstanou
svatby a ty korporátní akce, které se
ve jmenovaných hotelech konají každoročně, různé semináře, konference apod.
Hlavním úkolem hoteliérů je nyní podle
Šedivého nepodlehnout panice a pesimismu, současné krizové období přežít,
udržet pracovní týmy v hotelích akceschopné a připravené na oživení, které
snad přijde s jarem příštího roku. „A v optimálním případě období relativního klidu
v hotelích využít k tomu, na co by v době
plného provozu nebyl čas – k dalšímu
vzdělávání pracovníků, k úpravám a opravám, které by se za plného provozu realizovaly jen složitě. Pochopitelně dovolí-li
to finanční možnosti provozovatelů,“
uzavírá předseda představenstva společnosti Regata Čechy.

To nejhorší teprve přijde?
Vraťme se ale k specialistům na služební
cesty. Jan Štilec z FLY UNITED souhlasí
s tím, že to horší pro obor teprve přijde,
protože touroperátoři jsou ﬁnančně vyčerpaní a nebudou schopni hradit dodavatelům za objednané služby předem,
výhoda je však podle jeho slov na straně
velkých a ﬁnančně zdatných hráčů. „Doufejme, že to nedopadne tak, že budou
existovat jen tři nebo čtyři velké cestovky,“ obává se Štilec. Obecně ale nevidí
budoucnost oboru černě: „Jsem věčný
optimista. Za dobu mého působení v ces-
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Moravskoslezský kraj
v datech ČSÚ
V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se v Moravskoslezském kraji letos ubytovalo 63 424 hostů. V důsledku koronavirové epidemie to představuje ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku propad o 75,7 procenta. Naprostou většinu tvořili
tuzemští turisté, kterých v kraji přespalo celkem 58 884. Cizinců
bylo 4 540. Turisté strávili v dubnu, květnu a červnu 2020 v regionu 193 074 nocí, což je v meziročním srovnání o 71,8 procenta méně. Za celý rok 2019 zavítalo do regionu 1,02 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě 3 procent.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ V 2. ČTVRTLETÍ 2020 A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
112
1 466
1 578
květen
393
9 182
9 575
červen
4 035
48 236
52 271
2. Q 2020
4 540
58 884
63 424
Podíl na ČR
3,6 %
6,8 %
6,4 %
rok 2019
216 451
799 295
1 015 746
Podíl na ČR
2,0 %
7,2 %
4,6 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
826
5 894
6 720
květen
1 154
43 393
44 547
červen
8 208
133 599
141 807
2. Q 2020
10 188
182 886
193 074
Podíl na ČR
3,8 %
8,0 %
7,5 %
rok 2019
514 149
2 332 686
2 846 835
Podíl na ČR
1,9 %
7,8 %
5,0 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
−99,3
−97,4
−97,9
květen
−98,0
−86,6
−89,1
červen
−80,6
−38,6
−47,4
2. Q 2020
−92,0
−71,1
−75,7
rok 2019
+1,8
+3,4
+3,0
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
−98,0
−96,3
−96,7
květen
−97,2
−76,8
−80,5
červen
−82,4
−35,5
−44,1
2. Q 2020
−92,1
−67,1
−71,8
rok 2019
−0,5
+4,4
+3,4

Foto: Shutterstock.com

Foto: JCCR
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Skiareály investovaly
miliony korun
Lyžařská střediska v Beskydech na Frýdecko-Místecku letos investovala do modernizace svých areálů miliony korun. Peníze šly především do vylepšení zasněžovací techniky a zázemí pro návštěvníky,
uvedli provozovatelé areálů v Moravskoslezském kraji.

Stezka Valaška, Pustevny

Středisko Ski Bílá, které je největším lyžařským areálem v regionu, investovalo v letošním roce hlavně do zvýšení bezpečnosti lyžařů. „Koupili jsme záchranné bezpečnostní sítě typu A, které jsou na pevných
konstrukcích na ocelových nosnících,“
přiblížil vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula.
V areálu se také upravovaly sjezdové
tratě. „Rozšiřovali jsme dojezd souběhu
naší zelené a modré sjezdovky v dolní
části. Taky jsme investovali do zasněžova-

nové turnikety, a tím pádem rozšíříme
tarify. Na starých turniketech se nedalo
nastavit tolik různých časových variant,
neměli jsme třeba dvouhodinové a trojhodinové časové jízdné. Tarify se budou
upravovat, ale ceny jsme ještě nezadávali,“ doplnil výkonný ředitel Ski Parku.
Provozovatel Ski areálu Opálená v Pstruží
Petr Mikeska zmínil, že investice ve středisku šly opět hlavně do technologie
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cího systému,“ doplnil dále Vrzgula. Výše
investic se podle něj přiblíží pěti milionům
korun. Ceny za lyžování se na Bílé zdraží
jen mírně, například jednodenní jízdenka
ale bude nadále za 540 Kč. „Půjde o minimální zvednutí. Udělali jsme desetikorunové úpravy v krátkodobých jízdenkách
dvouhodinových a tříhodinových,“ řekl
vedoucí skiareálu.
Ve Ski Parku Gruň ve Starých Hamrech
dosahují letošní investice téměř dvou milionů korun. „Koupili jsme nový stroj
na úpravu skluznic na lyžích a na snowboardech. Rozšířili jsme skiservis a půjčovnu,“ uvedl výkonný ředitel Ski Parku Gruň
Kemal Rušitovič. Ve středisku se investovalo i do provozních věcí, které navenek
nejsou na první pohled příliš vidět. „Budou

zasněžování, které je pro něj prioritou.
„Je důležité svah co nejrychleji a efektivně
vysněžit. Máme oboustranné zasněžování
sjezdovky, což je obrovská výhoda,“ dodal.
Důležité je podle něj vytvořit lyžařům co
nejlepší podmínky, ale investice do nových technologií přinášejí i úsporu energie
a vody. „Hlavně doufáme, že přijde mráz,
a kdyby napadl sníh, bylo by to dobré,
protože kulisa kolem je taky žádaná. Přál
bych si jako všichni provozovatelé pěknou
zimu, na nás je udělat všechno ostatní,“
připustil provozovatel skiareálu. Uvedl, že
ceny ještě nemají stanovené, nepočítá ale
s tím, že by je výrazně zvedali.

Text: -red-, -čtkFoto: Shutterstock.com
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Jak efektivně využívat nástroje
na sledování cen konkurence
Nástroje na sledování cen konkurence na různých veřejných portálech (tzv. rate shopper) jsou již dnes naprostou
samozřejmostí u mnoha hotelů. Na výběr mají ubytovací zařízení z celé škály produktů od tradičních stabilních poskytovatelů, které jsou na trhu 15 let, až po nové, které přišly na trh v posledních letech. A další neustále přicházejí.
V tomto článku bych rád poukázal
na některá úskalí spojená s využívaním
těchto srovnávačů cen a jak je zohlednit
v rozhodování o cenové strategii a rozšířit jejich záběr též o celkové tržní informace. Ačkoli se může jakákoli analýza
cen a tržního prostředí zdát v současné
kritické době jako irelevantní, v momentě, kdy se cestovní ruch odrazí ode dna,
budou naopak mít výhodu ta ubytovací
zařízení, která s daty tohoto typu průběžně pracují, a budou tak schopna
adekvátně a včas reagovat na opětovný
růst poptávky.

Zde tedy několik tipů:

➊

Nikdy nestanovujte cenu pouze podle
nejnižší ceny konkurence bez zohlednění
vlastní obsazenosti, předpovědi poptávky
a cenového positioningu. Jak ukazuje
obr. 1, udržovat cenu podle nejlevnějšího
hotelu by například 1. září vedlo ke značným potenciálním ztrátám v podobě

1

ušlého zisku, jelikož ostatní konkurenční
hotely již mají prodej zavřený.

storna atd.), tedy podobně jako v případě
kategorií pokojů – viz obr. 4.

➋ Spíše než podle výše ceny se orientujte

Zajímavým doplňkem při stanovování
ceny může být (opět v závislosti na funkcionalitě konkrétního rate shopperu) sledování vývoje ceny na konkrétní datum
za posledních např. 30 dní. Tímto lze dedukovat, zda se obsazenost konkurence
zvyšovala a v důsledku toho docházelo též
ke změně ceny (viz obr. 5).

podle změny cen u konkrétního hotelu za určitý časový úsek (ideálně týden), jak je znázorněno na obr. 2. Znázornění změny konkurenčních cen může celkový pohled zrelativizovat. Dne 21. října vykazují konkurenční
ceny rostoucí tendenci, což může odpovídat
zvýšené poptávce, a tudíž by mohl náš hotel
uvažovat o navýšení svých cen.

➎

➏

➌

Vždy mějte na paměti, že pokud srovnáváte nejnižší ceny, může se jednat o různé
typy pokojů. Před každým cenovým rozhodnutím byste si měli ověřit, k jakému typu
pokoje se cena vztahuje. (viz obr. 3)

➍

V ideálním případě, pokud to funkcionalita rate shopperu umožňuje, lze sledovat různé typy cen podle podmínek (např.
ceny s předplatbou, ceny bez možnosti

V neposlední řadě by měl rate shopper
umožnit v ideálním případě též sledování
vývoje obsazenosti hotelu a trhu, a porovnat tak efekt změny cen.

Autorem textu je
Ing. Jan Kameníček, MBA,
regionální viceprezident společnosti
ti
TravelClick, an Amadeus company.
Tel.: +420 604 817 317
E-mail: jan.kamenicek@amadeus.com
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UKÁZKA ZOBRAZENÍ NEJNIŽŠÍCH
CEN V RATE SHOPPERU

2

UKÁZKA ZOBRAZENÍ NEJNIŽŠÍCH
CEN V RATE SHOPPERU VČETNĚ
MEZITÝDENNÍCH ZMĚN

3

UKÁZKA FILTRU V PODOBĚ
KATEGORIE POKOJE

4

UKÁZKA MOŽNOSTI FILTROVAT
DLE TYPU CENY

5

UKÁZKA VÝVOJE CENY
NA KONKRÉTNÍ DATUM

6

UKÁZKA SROVNÁNÍ VÝVOJE
OBSAZENOSTI

Zdroj: TravelClick

42

11-2020

42_Kameni.indd 42

26.10.20 14:41

TECHNOLOGIE

Novinky GEOFUNu
Středověk zážitkem!

(Ne)buď hyena!

Taky jste se ve škole učili dějepis z učebnic podle časové osy a nejdůležitější bylo našprtat se data narození a úmrtí panovníků nebo významných
bitev? V Říčanech to už jde i jinak! S Muzeem Říčany můžete do historie
přímo vstoupit! Se školou během výuky, s rodinou anebo klidně sami vyrazte „Za pokladem do středověkých Říčan“.

Za novými zážitky a poznáním se
můžete vydat také do zoologické
zahrady Na Hrádečku v jižních Čechách, kde na vás čeká průvodce
hyena Shakira, která je vůdčí samicí
klanu. Potřebuje ale od vás pomoc!
Má čtyři syny a jeden z nich zmizel. Obává se, že jejího prvorozeného Andyho
unesl africký šaman a chce z něj připravit
nějaký tradiční lék nebo ho použít při
rituálu. Mnoho zvířat po celém světě je
totiž loveno pro tradiční medicínu.

Tohle je
ten donjon?

Majitelka zoologické zahrady Romana
Albrecht Lišková k nové hře dodává:
„Užijte si návštěvu zoo trochu jinak!
Nejen, že se dozvíte mnoho zajímavých
informací o chovaných druzích zvířat, ale
budete také vtaženi do skvělého příběhu.
Hra navíc využívá populární technologii
rozšířené reality.“

S touto novou geohrou v GEOFUNu můžete vyrazit na hodinový výlet do středověku, který začíná u zříceniny říčanského
hradu. Tady na vás čeká Petr. Je mu asi
dvanáct a právě se chystá vydělat si
na nějaký kus chleba výpomocí na hradním nádvoří. Máme štěstí, dnes pán hradu
Jimram z Říčan pořádá slavnostní hostinu.
Přes mobilní aplikaci můžete nahlédnout
do paláce, jak to na hostině vypadá. Tipnete si správně, proč u stolu kolovaly vždy
jen dvě nebo tři číše? Jaké příběhy se asi
pod křížovou klenbou paláce v Říčanech

odehrály v době, kdy českým zemím vládl
Karel IV.? Možná právě ten, který ve vašem mobilu právě začal…
Hru pro vás otestovali žáci 8. třídy ZŠ Bezručova v rámci projektu „Hands On Muzeum“, ﬁnancovaného z Evropské unie, díky
kterému Muzeum Říčany tvoří a pilotuje
společně s učiteli nové zážitkové výukové
programy. Během těchto programů se žáci
učí zážitkem, v reálném místě a aktivně.
Vyzkoušejte to také. Výlet do středověku
s aplikací Geofun je zábava pro celou rodinu. Více se dozvíte na webu muzea.
www.muzeumricany.cz
www.geofun.cz/za-pokladem-do-stredovekych-rican

Hru je možné odehrát kdykoliv během
otevírací doby zoologické zahrady.
Je dobré si na ni vyčlenit alespoň 1 hodinu času.
www.geofun.cz/ne-bud-hyena

Materiály připravil
Vít Pechanec,
jednatel a projektový
manažer GEOFUN, s. r. o.
Tel.: 603 799 819
vitek@geofun.cz
www.geofun.cz
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Půl milionu korun nebo členství v ACK ČR?
Servis ACK ČR pro členskou základnu každoročně převyšuje členský příspěvek, i proto zde profesní asociace jsou.
Pomáhají svému oboru jako celku, mnohdy i bez ohledu na to, zda jsou jednotliví podnikatelé jejich členem. V letošním roce se však členství obzvlášť vyplácí.
Cestovní kanceláře i cestovní agentury
jsou spolu s průvodci nejvíce postiženým
odvětvím, které doposud nemá žádnou
přímou podporu ze strany ministerstev.
A to nejen ﬁnanční, ale ze strany domovského ministerstva často ani v rámci právního poradenství či informací, jak mohou
cestovní kanceláře a cestovní agentury
dále podnikat. Mimo jiné i s ohledem
na časté změny v nařízeních.
Nicméně podpora tohoto odvětví je obzvláště důležitá nyní. ACK ČR proto neustále rozšiřuje své služby pro svoji členskou základnu, kterou sdružuje! Ve spolupráci s partnerskou AK Holubová připravuje Asociace rozsáhlé právní poradenství.
Aktuálně je vyčíslena právní pomoc u běžné advokátní kanceláře zabývající se cestovním ruchem na více než půl milionu
korun. Částka, kterou si ale ne všichni
můžeme dovolit.

ACK ČR nabízí pravidelně právní rozbory –
od vypuknutí pandemie jsou to specializované analýzy k výjezdovému cestovnímu
ruchu a incomingu, ale i ke školním zájezdům. Mimo jiné poskytla členům manuál
rad a odpovědí k zákonu lex voucher, informace ohledně odstupného, právní souvislosti ztráty pojištění pro případ úpadku CK,
práva a povinnosti CK/klientů při změně
povinností v destinaci či po příjezdu, stanovisko k chargebacku, aktualizaci vzorových
všeobecných obchodních podmínek v souvislosti s pandemií covid-19, výklad k rušení zájezdů, aktuální rady pro CK/CA při
otevírání hranic i dohodu o změně termínu
nebo o vystavení poukázky vč. vzorů.
ACK ČR je také aktivní mediálně. Od letošního roku PR komise vedená místopředsedou pro vnější vztahy Janem Papežem
zajistila více než 2 200 mediálních výstupů
s cílem hájit zájmy našeho oboru. Byl to

právě Jan Papež, kdo jako první upozornil
na možnosti koridorů pro záchranu letní
sezony a otevření hranic. Asociace svým
členům poskytuje nonstop servis aktuálních informací a upozornění ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí, ale
také od počátku pandemie komunikuje
s odpovědnými orgány a i nadále požaduje přímou ochranu pro CK a CA.
Přidejte se i vy! Získat můžete řadu právních informací a analýz, a to včetně výše
uvedeného servisu. Společně to zvládneme lépe! Těšíme se na vás na konferenci Jak na elektronickou evidenci tržeb, již
10. listopadu 2020.

Mgr. Martina Košlíková,
product development manager
Asociace cestovních kanceláří ČR
www.ackcr.cz
www.facebook.com/ACKCR1

Diskuse cestovních kanceláří
a D&S Committee ECTAA o zimní sezoně
Dne 9. září proběhla diskuse destinační komise ECTAA složené ze zástupců evropských cestovních kanceláří týkající se aktuální i budoucí situace
v oblasti cestovního ruchu.
Evropské cestovní kanceláře mají oproti
loňské letní sezoně o 70 až 90 % méně
obratů. Incomingový cestovní ruch v Rumunsku poklesl až o alarmujících 95 %.
V době, kdy byly otevřené hranice mezi
sousedními zeměmi, případně národně
povoleno vycestovat do Řecka a Španělska, si většina touroperátorů vedla poměrně dobře, vzhledem k situaci. Nemožnost
vycestovat do pevninského i ostrovního
Řecka však pro většinu cestovních kanceláří znamenala ještě rapidnější pokles
tržeb. Stejný pokles, jaký byl zaznamenán
u sezony letní, je očekáván i u nadcházející zimní sezony.
Závěrem diskuse v této části je snaha
připravit možnosti pro uskutečnění zimních cest, a to zejména zrušením cestovních omezení do vzdálenějších mimoev-
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ropských destinací, které bývají cílem
cestujících v zimní sezoně. Delegáti pracovní komise obecně vítali existující iniciativu v podobě společného unijního seznamu bezpečných třetích zemí – tzv. „bílá
listina“, na jejímž základě je možné cestovat do EU bez udání důvodu, tedy i za účelem turismu. Bohužel ji cestovní kanceláře
na základě dosavadních zkušeností nehodnotí jako příliš efektivní, a sice pro její
ryze doporučující charakter či skutečnost,
že od jejího představení nebyla významně
rozšiřována, spíše naopak.
I v souvislosti s tímto seznamem byla
opět akcentována nutnost koordinace
cestovních omezení napříč EU. Skutečnost, že cestovní omezení spadají
do pravomocí členských zemí, vede
k velmi odlišným možnostem vstupu

Foto: Shutterstock.com

na území jednotlivých států EU. Obecně
panuje souhlas, že umožnění vstupu
s negativním testem je lepší variantou
než povinná karanténa. Problémem je
však vyhodnocování PCR molekulárních
testů – národní laboratoře často nemají
kapacitu provést a vyhodnotit velké
množství testů do 48 hodin. ECTAA bude
pracovat na dokumentu, který se těmito
body bude zabývat, a který by bylo možné využít při lobbování na národní i evropské úrovni.

Autorkou textu je
Ing. Kateřina Nemravová,
ofﬁce/account manager AČCKA.
www.accka.cz
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Co nového v A.T.I.C. ČR?
Mystery shopping 2020
V letošním roce byly – s odstupem dvou let – znovu uskutečněny kontroly měkkých dovedností pracovníků infocenter (TIC), tzv. mystery shopping. Utajené návštěvy hodnotily zejména kvalitu obsluhy informačních center (TIC),
zaměřily se na exteriér a interiér TIC, vč. jeho vybavení propagačními materiály, na tzv. první dojem a na přehlednost značení, která turisty do infocenter zavedou. A jaké jsou výsledky?
V období měsíců srpna a září se uskutečnilo celkem 494 utajených návštěv. Celkové hodnocení informačních center za celou ČR
je 87 %, tedy opět nadprůměrné stejně jako v roce 2018. Stoprocentního výsledku tentokrát dosáhlo 32 % TIC.
• PRACOVNÍCI TIC: Jsou zdvořilí a dokážou předat informace srozumitelnou formou.
• EXTERIÉR A PRVNÍ DOJEM: Exteriér TIC je v pořádku, orientace
v infocentru je snadná a obsloužení probíhá okamžitě.
• INTERIÉR A VYBAVENOST: Infocentra jsou čistá a upravená,
dostatečně vybavená propagačními materiály, v 82 % již lze
platit kartou.
• ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST: 88 % zákazníků odchází z návštěvy
s pozitivními emocemi. Pokud je zkušenost negativní, je způsobena pasivitou nebo nedostupností pracovníka na TIC.
Nejlepších výsledků, nad 90 %, dosáhly kraje: Plzeňský (97 %),
Liberecký (93 %), Karlovarský (92 %), Pardubický (91 %) a Moravskoslezský (91 %).

Návštěvnost informačních center
V letošním roce zaznamenala turistická informační centra (TIC)
citelný pokles návštěvnosti. Důvodem není samozřejmě nic jiného, než výrazný vliv pandemie covid-19 a opatření s ním spjatá.
Po uzavření infocenter v období od 14. 3. do 27. 4. 2020 se TIC
dostala na únorovou návštěvnost (556 000 návštěvníků) až
v červnu (614 000). Porovnáme-li návštěvnost TIC v období
prázdnin letošního roku, v červenci (1,423 milionu návštěvníků)
a srpnu (1,368 mil.), s rokem 2019 (v červenci 1,612 mil., v srpnu
1,715 mil. návštěvníků), pak i v těchto měsících zůstala návštěvnost TIC o 12 %, resp. 21 % za rokem 2019. Významný rozdíl nalezneme i v počtu zahraničních turistů, který meziročně 2019/2020
o prázdninách poklesl z 15 na 3 %. V září letošního roku už TIC zaznamenala opět citelný propad meziroční návštěvnosti z loňských
1 057 000 na letošních 712 000 návštěvníků (o 33 % méně).

Graf NÁVŠTĚVNOST TIC V ROCE 2020
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Průzkum zajistila agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR prostřednictvím společnosti IPSOS.

Oblíbené informační
centrum roku 2020
Koncem měsíce září byly zveřejněny výsledky této tradiční ankety,
jejímž spolupořadatelem bylo Vydavatelství KAM po Česku, které
zajistilo zejména hlasování v anketě. Na prvních místech se v jednotlivých krajích umístila následující turistická informační centra:
VÝSLEDKY ANKETY O OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Pardubický kraj
Městské informační centrum Svitavy
Plzeňský kraj
Infocentrum Spálené Poříčí
Kraj Vysočina
Turistické informační centrum Humpolec
Jihočeský kraj
Turistické informační centrum Slavonice
Středočeský kraj
Informační centrum města Kutná Hora
Liberecký kraj
Regionální turistické informační centrum Turnov
Královéhradecký kraj
Městské informační centrum Jičín
Zlínský kraj
Městské informační centrum Uherské Hradiště
Jihomoravský kraj
Informační centrum města Kyjova
Moravskoslezský kraj
Informační centrum Hukvaldy
Olomoucký kraj
Informační centrum Šternberk
Ústecký kraj
Informační a dopravní centrum Podřipska, Roudnice nad Labem
Karlovarský kraj
Informační centrum Aš
Hl. město Praha
Visitor Centre Letiště T2, Praha

Slavnostní vyhlášení výsledků, které bylo naplánováno na členské
fórum A.T.I.C. ČR do Trutnova na 15. 10. 2020, muselo být v souvislosti s aktuálními opatřeními ke covid-19 zrušeno. Diplomy informačním centrům na prvních 3 místech poputují poštou.
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JAKÉ BUDIL KONTAKT S PRACOVNÍKY TIC EMOCE?
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materiály připravil:
Mgr. Jan Matouš, sekretariát A.T.I.C. ČR
www.aticcr.cz, www.facebook.com/aticcr
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