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Outgoing letí –
loňským turbulencím
navzdory

Praha spirituální
Trh se zájezdy trpí přeregulací, shodují se asociace
Jaké trendy přijdou do našich hotelů?
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Outgoing letí –
loňským turbulencím
navzdory
Boeingy 737 MAX zůstaly na zemi, český outgoing přesto vyletěl vzhůru
slušným tempem. Českým cestovkám a jejich leteckým partnerům se podařilo prokázat, že jsou ve formě a cestování s nimi je díky tvrdým zajišťovacím podmínkám stoprocentně jisté.
Uzemněné Boeingy –
a přece se letí
To, že výpadek Boeingů zasáhne a přesáhne i loňskou letní sezónu, nečekal ani leckterý pesimista. Cestovkám i jejich leteckým partnerům tak přibylo loni plno vrásek
a bezesných nocí, ale ukázalo se, že ono
to jde. Výpadek letadel přinesl paradoxně
i jednu výhodu: letecké společnosti se
spolu s cestovními kancelářemi musely
naučit využívat dostupné kapacity co nejúsporněji. Využijí té zkušenosti?

Meziroční nárůst
prodeje zájezdů
dle ACK ČR: 18–20 %
Pokud jde o kontraktace na letošek, tak ne
docela. Místopředseda Asociace cestovních
kanceláří České republiky a předseda její
touroperátorské sekce Zdeněk Kříž z cestovní kanceláře Siam Travel International
k tomu říká: „Situace, která vznikla v loňském roce uzemněním Boeingů 737 MAX,
byla zcela nepředvídatelná a neočekávaná.
Smartwings na ni reagovali snahou získat
náhradní letadla na trhu, což bylo s ohledem na načasování velmi nesnadné, ale
do značné míry se jim to podařilo. Cestovní
kanceláře dodatečně k tomu využily služeb
některých jiných leteckých společností
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tam, kde nebyla společnost Smartwings
schopna jejich kapacitní požadavky splnit
(obzvláště se to týkalo destinací mimo EU).
Nicméně tato situace neměla příliš velký
dopad na to, jak proběhlo plánování leteckých kapacit na letní sezónu 2020. Cestovní
kanceláře totiž vycházely z předpokladu
(který byl ještě před 2–3 měsíci zcela logický), že ať bude ‚odstávka‘ letadel Boeing
737 MAX trvat jakkoliv dlouho, tak na letní
sezonu 2020 budou již jistě Boeingy 737
MAX standardně v provozu. Mimo jiné
i proto neměla ‚odstávka‘ letadel Boeing
737 MAX na konsolidaci (společné plánování/sdílení) letů nějaký zásadní dopad.
Snaha o konsolidaci letů se řídí stále stejným principem, a to schopností (odhadem)
jednotlivých cestovních kanceláří prodat či
neprodat samostatně určitou kapacitu letů.
Nyní, poté co Boeing zastavil výrobu těchto letadel a objevují se další informace
k jejich bezpečnosti, je otázkou, zda budou
letadla Boeing 737 MAX na letní sezonu
2020 již opravdu znovu v provozu.“

MAX může ovlivnit situaci v letecké dopravě, které předcházíme tím, že jsme pro
letošní sezonu podepsali kontrakty s více
leteckými společnostmi a v některých
případech kooperujeme i s dalšími cestovními kancelářemi.“ A Zdeněk Kříž dodává:
„Osobně se přikláním k názoru, že letecké
společnosti (včetně Smartwings) – ačkoliv
dlouhodobě deklarovaly jasné přesvědčení,
že na letní sezonu 2020 budou Boeingy
737 MAX opět v provozu – přece jen
(ač velmi nerady) počítají s variantou, že
tomu tak být nemusí, a budou tedy poněkud lépe připraveny na tuto situaci a budou
schopny ve značné míře nasadit náhradní
stroje ( jiných typů), a pokryjí tak velkou část
kapacity za chybějící Boeingy 737 MAX.“
I podle Ondřeje Rušikvase z cestovní
kanceláře Blue Style letecké společnosti
nelenily: „Sezonu 2020 máme připravenu
a s leteckými dopravci jsme dohodnuti
na všech podmínkách. Z našeho pohledu
byli na variantu pokračujícího uzemnění
Boeingů 737 MAX dobře připraveni.“

Takže „poučení z krizového vývoje“ se
možná bude hodit i letos. Ostatně, přechod
některých cestovních kanceláří k jiným
leteckým společnostem i pro letošek vysledovat lze, i když většinou se pro jistotu
letecký přepravce neuvádí. Tomáš Novák
z Travel Family konstatuje: „Rozhodnutí
o zastavení výroby letadel Boeing 737

Cestovalo se více, s cestovkami
Podle Asociace cestovních kanceláří České republiky došlo loni opět k meziročnímu navýšení prodeje zájezdů, a sice
o 18–20 procent. Prakticky nulová nezaměstnanost, růst mezd a s tím související
vyšší sklon obyvatel ke spotřebě vedly
i k prudkému navýšení zájmu zákazníků
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o kvalitní ubytování, rozsáhlé stravovací
nabídky a doprovodné služby. ACK ČR konstatuje značný nárůst počtu pobytů do čtyřa pětihvězdičkových hotelů s opětovným
nárůstem zájmu o program all inclusive
a kvalitní nabídku poznávacích, kulturních
a sportovních programů v místě pobytu.
Průměrná cena zájezdu na osobu v roce
2019 byla vyčíslena na cca 18 000 Kč/
týden, tj. meziroční nárůst v řádu 4–5 procent. Obrat za zájezdy českých cestovních
kanceláří za rok 2019 se odhaduje v řádu
necelých 31 mld. Kč. Výdaje za cestovní
ruch v platební bilanci ČNB za tři čtvrtletí
2019 dosáhly téměř 101 mld. Kč, což je
o necelá 4 procenta více než za stejné
období předchozího roku. Jako markantní
se dle ACK ČR jeví zvýšený zájem Čechů
o více než jednu dovolenou ročně. Přibližně 24 procent klientů cestovních kanceláří
tvoří senioři a tento trend bude nadále
posilovat. Zákazníci již pochopili výhody
first minute prodejů, tato forma prodeje rok
od roku roste. Některé velké cestovní kanceláře zahájily prodej letošní letní sezony již
v průběhu té loňské.

Thomas Cook – tak by se to
u nás už nestalo
I s historicky cennou značkou se tak dlouho chodí s dluhy, až se trpělivost utrhne.
Že byla cestovní kancelář Thomas Cook už
dlouho kolos na hliněných nohách, věděli
v oboru všichni snad kromě klientů, ale ty
nohy to držely už tolik let, že partneři,
resp. hoteliéři, ztratili potřebnou ostražitost, resp. pud sebezáchovy. Zdeněk Kříž
k tomu říká: „Thomas Cook (mám zde
na mysli mateřskou britskou společnost)
fungovala dle názoru mnoha odborníků
z cestovního ruchu již mnoho let velmi
neefektivně a nemoderně. Objektivně
vzato neměla již mnoho let ‚nárok‘ existovat, nebýt dalších a dalších úvěrů a kapitalizací, které však neměly reálnou šanci
na návratnost. To, že zkrachovala, znamená, že po mnoha letech převážila ekonomická logika a pravidla obchodu nad
politicky motivovanou snahou udržet při
životě neefektivně fungující subjekt s prohlubující se ztrátovostí jen proto, že byla
tato firma ve Velké Británii považována
za ‚národní stříbro‘ a velkého zaměstnavatele v oboru cestovního ruchu.“ Thomas
Cook vykazovala obrat tržeb bezmála
9,6 mld. GBP (2018) a pracovalo v ní
21 263 zaměstnanců. Emoce dotčených
hoteliérů (z nichž někteří museli také
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skončit), jak jinak, odnesli klienti, kteří se
mnohdy ocitli na ulici. Jak se klientům
zahraniční matky podaří uplatnit všechna
práva na náhradu vyplývající z evropské
směrnice, se asi zatím zjistit nedá.
U nás na pád své britské, potažmo německé matky doplatila jen sama o sobě naprosto zdravá CK Thomas Cook – Neckermann, ne však její klienti. Ti se dočkali
svých peněz, resp. služeb přes jinou českou cestovní kancelář, a to tak bravurně, že
jim to rakouští kolegové záviděli. Zdeněk
Kříž podotýká: „Česká CK Thomas Cook –
Neckermann (vedená mnoho let jednatelem Udo Wichertem) byla z mého pohledu
velmi dobrým příkladem kvalitně vedené
efektivní moderní cestovní kanceláře a jediným důvodem, proč musela ukončit svoji
činnost, bylo bohužel právě napojení
na mateřský holding Thomas Cook, který
zkrachoval.“ Dodejme, že požadavky zákona č.159/1999 Sb., v platném znění, jsou
natolik přísné, že klienti, kupující zájezdy
českých cestovních kanceláří, jsou chráněni
stoprocentně a současně je velmi nepravděpodobné, že by firma, jíž hrozí krach,
natož větších rozměrů, vůbec mohla získat
zákonné zajištění a tím i právo podnikat
jako cestovní kancelář.
Když jsem předpokládala, že někteří hoteliéři budou po loňské zkušenosti v kontraktacích uplatňovat trochu tvrdší podmínky, tak jsem se buď mýlila, nebo naše
velké cestovní kanceláře kontrahují jiné
hotely: prý k žádnému posunu nedošlo.
Zdeněk Kříž podotýká: „Jsem přesvědčen,
že v konečném efektu bude mít krach
Thomas Cook ozdravný dopad na celý
obor, protože se tím jeho fungovaní vrátilo
ke standardním a zdravým tržním principům.“ Petr Kostka z Exim Tours lakonicky
dodává: „Pro nás se nic nezměnilo, kromě
toho že k nám přešli klienti od CK Neckermann.“ Inu, nejen k Eximu. „Při zásadních
změnách na českém trhu, ke kterým patří
i odchod CK Neckermann, se objeví klienti,
kteří se logicky obrátí na jiné cestovní
kanceláře. Je to pro nás příležitost, jak
právě je oslovit. Zpřístupnily se nám také
některé hotelové kapacity, které nyní
můžeme nabízet svým klientům,“ konstatuje Ondřej Rušikvas.

Text: Ing. Eva Mráčková, Czech Travel Press
Foto: Shutterstock.com
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Lucemburské klenoty
nám zatím unikají
Přestože patří k nejmenším státům na světě (rozlohou i počtem obyvatel
se může srovnávat třeba s emirátem Šardžá [Sharjah] či ostrovem Reunion),
jeho nabídka v oblasti turismu je možná až nečekaně bohatá. A pokud jde
o český trh, zřejmě také neprávem opomíjená.
Počet českých turistů, kteří ročně vycestují
do Lucemburska, se špatně odhaduje.
Vyjdeme-li z oficiálních údajů lucemburských statistiků, dostaneme se k číslu
3–4 tisíce příjezdů. Ovšem to je číslo týkající
se pouze ubytovaných hostů. Ale vzhledem k tomu, že pro mnoho Čechů je Lucembursko pouze jednou ze zastávek
na cestách po zemích Beneluxu, celkový
počet návštěvníků bude vyšší. I kdyby však
byl dvojnásobný, je to stále poměrně málo.
Zejména uvážíme-li, že naše země spojují
silné historické vazby. Nezbývá než konstatovat, že pro současné generace jsou
zajímavější jadranské pláže i exotické ostrovy než domovina Lucemburků, díky

Jsme tu jen na skok

kterým zažívaly české země největší rozkvět. Ale je to asi logické, poznávání historie (zvlášť té evropské) u nás je a bude
spíše zálibou fajnšmekrů než mas. Na druhou stranu velkovévodství nabízí mnohem
víc než historické památky, byť nabídky
tuzemských cestovních kanceláří tyto
ostatní aspekty více či méně okatě ignorují. Dá se říci, že poznávání Lucemburska
probíhá v jejich pojetí podle „čínského“
modelu – většina klientů stráví na území
velkovévodství jen pár hodin, obvykle
v hlavním městě, a ještě týž den je autobus vysadí v Bruselu, Bruggách či jiném
z měst Beneluxu. Na vině jsou samozřejmě
i lucemburské ceny, ale zdaleka nejen ony.

Na českém trhu jsou nejčastěji k mání
poznávací zájezdy kombinující návštěvu
Lucemburska s pobytem v Německu,
Belgii či Nizozemsku. Základním kamenem prakticky všech nabídek je návštěva
katedrály Notre-Dame, v jejíž kryptě
sv. Petra jsou uloženy ostatky Jana Lucemburského. Mnozí turisté si zvládnou
udělat fotografii na náměstí Jana Palacha,
projít se po některých z četných mostů
a viaduktů a alespoň zvenčí se pokochat
krásami Velkovévodského paláce, oficiálního sídla lucemburského velkovévody.
Účastníci některých z těchto zájezdů
zamíří také do historických kasemat,

TAB. 1: PŘÍJEZDY DO LUCEMBURSKA V LETECH 1960–2018 (V TIS.)

Rok

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

…

…

717,80

855,10

895,43

854,70

935,00

1 023,90

1 046,60

1 145,10

1 198,00

1 161,80

1 156,00

1 139,04

Hotely a podobná zařízení

310,70

420,90

430,70

547,80

607,02

685,50

721,00

814,30

831,70

904,60

941,10

920,10

897,48

901,97

Kempy

…

…

193,20

219,20

192,26

125,00

130,80

128,10

133,50

148,20

155,50

143,50

151,23

131,79

Ostatní HUZ

…

…

93,90

88,10

96,17

44,10

83,20

81,50

81,50

92,30

101,50

98,20

107,25

105,28
Zdroj: STATEC

TAB. 2: VÝVOJ POČTU PŘENOCOVÁNÍ V LUCEMBURSKÝCH HUZ V LETECH 1960–2018 (V TIS.)

Rok

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

…

…

2 388,40

2 731,60

2 676,54

1 864,10

2 245,80

2 549,90

2 645,30

2 874,90

2 984,20

2 955,60

2 891,60

2 920,20

Hotely a podobná zařízení

635,60

861,80

906,20

1 193,70

1 263,13

1 254,90

1 389,20

1 544,50

1 572,60

1 699,30

1 741,20

1 753,50

1 693,75

1 714,11

Kempy

…

901,70

1 137,80

1 205,50

1 041,47

488,40

636,70

780,00

861,10

938,30

998,90

969,60

939,22

951,86

Ostatní HUZ

…

…

344,40

332,30

371,94

120,80

220,00

225,50

211,70

237,30

244,10

232,50

258,66

254,27
Zdroj: STATEC
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jež byly součástí dokonalého městského
opevnění, případně se projdou po promenádě La Corniche, která nabízí úchvatné výhledy do stejnojmenného údolí
a která bývá nazývána „nejkrásnějším
balkonem Evropy“. Na víc už většinou
není čas, protože „jestliže je úterý, musíme být v Belgii“.

TAB. 4: UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V LUCEMBURSKU DLE TYPU A REGIONU V ROCE 2019
Celkem

Zájezdů, které by na území Lucemburska
pobývaly delší dobu, je jak šafránu. Jen
málo organizovaných turistů se tak podívá
třeba do poutního města Echternach
nedaleko německo-lucemburské hranice,
případně do dalších částí tzv. Malého
lucemburského Švýcarska, tedy do oblasti
vynikající hlavně přírodními krásami – nezvykle tvarovanými skalami, jeskyněmi,
propastmi či vodopády. Z častěji navštěvovaných cílů naopak můžeme zmínit
„lucemburský Karlštejn“, tedy hrad Vianden, rodiště Jana Lucemburského. Mimochodem ve vesnici stejného jména se
nachází také třeba dům Viktora Huga.
TAB. 3: TOP 20 ZDROJOVÝCH TRHŮ
LUCEMBURSKÉHO INCOMINGU (2018)

Země

Počet příjezdů

Belgie

208 422

Nizozemsko

170 338

Německo

148 004

Francie

136 745

Spojené království

65 537

Čína

32 895

USA

29 282

Itálie

28 383

Španělsko

22 865

Švýcarsko

22 353

Turecko

14 961

Portugalsko

10 405

Polsko

8 401

Švédsko

7 043

Dánsko

6 831

Rusko

6 760

Japonsko

6 541

Rakousko

6 377

Irsko

6 054

Brazílie

5 340
Zdroj: STATEC

Zdaleka nejen historie
Menšinovou záležitostí jsou také cesty
po památkách na události druhé světové války. Na území Lucemburska se
totiž nacházejí ony legendární Ardeny,
v nichž byla svedena jedna z nejkrutěj-

Mullerthal

Moselle

Jih

21

26

61

31

56

7 472

3 240

1 023

1 121

590

579

919

15 423

6 760

2 136

2 343

1 208

1 189

1 787

Počet pokojů

Kempy
Lůžková kapacita

Ardeny

228

Hotely a podobná zařízení

Lůžková kapacita

okolí
Lucemburku

Lucemburk

33

82

1

6

42

28

4

1

42 280

640

1 988

21 560

15 400

2 092

600
Zdroj: STATEC
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ších bitev. Za návštěvu stojí mj. město
Ettelbrück, v kterém fandové vojenské
historie s oblibou navštěvují muzeum
věnované americkému generálu Georgi
S. Pattonovi.
Pojmem je i tzv. Údolí sedmi hradů,
kterým ovšem většina zájezdů jen projíždí. Relativně častou zastávkou je naopak Schengen, tedy vesnice na hranici
Lucemburska s Francií a Německem,
u které byla v roce 1985 podepsána

O
3 925

1 699
O

2017

3 522
O

O
1 448
2018

Zdroj: STATEC, zpracování vlastní

dohoda, jíž vděčíme za možnost volného
cestování po většině Evropy. Je to zároveň vesnice vinařská. Ano, Lucembursko
patří mezi vinařské destinace, což ale
ocení zejména individuální turisté.
Ti tvoří většinu z oněch necelých čtyř
tisíc Čechů, kteří se ročně v Lucembursku ubytují. Vinařství je v Lucembursku
koncentrováno do oblasti kolem řeky
Mosely. Ta je mimochodem také jednou
z hlavních cykloturistických destinací
v této zemi. Lucembursko aktuálně
nabízí asi 600 km cyklostezek, dalších
zhruba 300 km je v různých stadiích
rozestavěnosti. A jelikož je Lucembursko
hornatou zemí, na své si zde přijdou
i vyznavači horské cyklistiky – k dispozici
mají asi 700 km tras. Vedle toho má ale
Lucembursko zajímavý potenciál i pro
pěší turisty, golfisty, vodáky či vyznavače projížděk na koních. A samozřejmě
pro milovníky přírody, kteří míří do zdejších tří přírodních rezervací, do hor,
k řekám či jezerům. Mezi nimi ovšem
čeština zaznívá spíše sporadicky. To je
objektivně škoda, ale je otázka, zda se
to vůbec někdy změní, vždyť Lucembursko u nás ani nevyvíjí žádné marketingové aktivity…

Text: -redFoto: Shutterstock.com
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Praha na špici oblíbenosti.
Co ale může zlepšit?

Česká metropole se prakticky vždy hřála na vrcholu nejvyhledávanějších
cestovatelských cílů. A rozhodně to není jen proto, že je pro většinu
zahraničních návštěvníků vstupní branou do země a pro ty tuzemské
zase častým cílem v rámci školních či rodinných výletů. I popularita však
může být dvousečná.
Koho město láká? Mimo jiné dychtivé
Asiaty, milovníky historie a umění, batůžkáře i „stag turisty“, kteří se loučí se svobodou (byť už ne tak často jako v minulosti).
Konvenuje ale náročnějším turistům, kteří
jsou ochotni v metropoli zůstat déle a utratit více za kvalitní služby? Názory na to se
různí. Každopádně posledně jmenovaná
skupina je tématem číslo jedna jak pro
místní destinační management a hotely,
tak i pro první díl našeho nového seriálu,
v němž se pokusíme zmapovat, co může
Česko náročnému turistovi nabídnout.

Bohatá? Jistě. Ale laciná?
Na své malé ploše, čítající 496,21 km2 nabízí Praha ohromné množství cenného dědictví, významných památek i kulturních a přírodních krás. Zároveň ale ještě stále bojuje
se svojí pověstí levné destinace, přestože
tato stojí už pár let na dost chatrných základech. A není také žádnou novinkou, že
podle některých názorů patří mezi města,
která jsou ohrožena overtourismem (přestože se v tomto směru vůbec nemůže
srovnávat s Benátkami, Amsterodamem či
Barcelonou). I z tohoto důvodu by orientace
na bonitní klienty mohla být do budoucna
koncepčním východiskem.

Bonitní klientelou proti přelidnění
Přestože podle některých odborníků se
o overtourismu v pravém slova smyslu
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nedá v Praze hovořit (a slovy jiných jde
dokonce o „Pouhou politickou proklamaci, jejímž prostřednictvím se komunální politici snaží oslovit své voliče“,
nelze přehlížet, že v určitých denních
hodinách je nejužší centrum hlavního
města charakterizováno záplavou pěších, mezi kterými se proplétají turisté

Praha je oblíbená, ale přízvisko
luxusní jí zatím chybí. Ze strany
hoteliérů lze nicméně pozorovat
nárůst náročnější klientely, s čímž
souvisí aktuální situace
na hotelovém trhu.

na nejrůznějších vozítkách. Davy lidí se
valí stěžejními ulicemi, navázanými
na nejznámější památky. Oblíbenou
kratochvílí jsou stále (byť většina stag
parties se už od nás přesunula dále
na východ) i tzv. pub crawls, tedy hromadné alkoholové tahy po hospodách
a barech, jimiž jsou obtěžováni místní
obyvatelé. A to se samozřejmě nelíbí
pražské radnici, která v této souvislosti
například jmenovala „nočního starostu“.
Ten má zamezovat, aby se centrum
stalo mrtvou zónou a pozadím pro laciný typ turismu. Dostupnost pro masy

podporuje také nízkonákladové ubytování prostřednictvím Airbnb s nedostatečnou regulací.
Česká republika i Praha samotná má přitom obrovský potenciál pro zajímavou
a VIP klientelu. „Zajišťovali jsme cestovní
aranžmá pro krále a královskou rodinu,“
zahajuje výčet předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Vladimír Dolejš a pokračuje: „Organizovali jsme školní výlet pro
třídu princezny, program pobytu pro členy
vlád, management nadnárodních korporací, kulturní a sportovní celebrity, podnikatelské svazy, … Zajišťovali jsme exkurze
a pracovní setkání v oboru automotive,
zdravotnictví, kultury, veterinární péče,
dokonce i vězeňství, včetně příslušné
exkurze v nápravném zařízení.“ S mnoha
odborníky z oboru se shoduje, že pro jakýkoli kraj je přínosnější solventnější klient
s co možná nejdelší dobou pobytu. Agentura CzechTourism vidí potenciál v manažerech a účastnících kongresů, kteří příliš
nepočítají útratu a rádi se zdrží v destinaci
delší čas. V současné době je průměrná
doba pobytu běžného turisty v Praze dva
až tři dny. Účastníci kongresů, konferencí
a obchodní cestující zůstávají déle.
„Bonitní návštěvníci často vyhledávají
unikátní a běžně nedostupné služby a zážitky. V této oblasti je v Praze ještě dost
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prostoru pro zlepšení,“ říká tisková mluvčí
Prague City Tourism Barbora Hrubá. Aktivity s cílem oslovit náročnější turisty jsou
podle ní zatím omezené, což by se ale
mělo postupně měnit. „Praha má rozhodně této cílové skupině co nabídnout, ať
už se jedná o luxusní hotely, nebo fine
dining.“ Momentálně probíhá fáze sběru
informací a přípravy dalších kroků. Podle
všeho se však na lepší časy blýská a snahy jsou reálné. „Třikrát jsme se zúčastnili
International Luxury Travel Market Latin
America v São Paulu, kde jsme spolu s Vídní absolvovali desítky schůzek se zástupci
cestovních kanceláří a touroperátorů, kteří
se právě na bonitní klientelu zaměřují.
Náročnou klientelu jsme měli na paměti
i v rámci kampaně Praha:design v roce
2018, jejímž cílem bylo návštěvníkům
představit nejlepší český design. Letos
máme naplánovanou kampaň s portálem
Bachtrack, která je zaměřena na movité
příznivce vážné hudby,“ dodává zástupkyně Prague City Tourism.

a USA. V čele cestovatelů z asijských zemí
stojí Jižní Korejci a Japonci. Hoteliéři jsou
na speciální požadavky zvyklí a rádi hostům poskytnou zážitek, na který budou
vzpomínat a ideálně se znovu vrátí. Náročnost hostů se v tomto ohledu zvyšuje.
Dnes už nejde jen o přespání mimo domov
a rychlou prohlídku města. Lidé chtějí poznat více než klasické turistické trasy a touží po zážitcích, které nejsou standardně
uvedeny v průvodcích. Základem jsou
především perfektní služby a servis.
„Hosté si chtějí rychle a jednoduše rezervovat pokoj, dobře se najíst, objednat výbornou kávu a v neposlední řadě komunikovat
se skvělým personálem, který o ně má
osobní zájem a vyhoví všem jejich potřebám,“ popisuje Martina Bambušková, marketingová manažerka Radisson Blu Hotelu.
„Aktuálně pozorujeme velký zájem o životní prostředí, udržitelnost a lokální suroviny,
na což reagujeme a neustále vylepšujeme
naše technologie a postupy.“ V renovova-

PRAHA NA DOSAH
Nárůst bonitní zahraniční klientely
v Praze a České republice obecně je
prioritou projektu TouchPoint. Zaměřuje
se na turisty ze vzdálenějších zemí,
jako je USA, Japonsko, Čína, Indie nebo
Thajsko. Několik partnerů včetně Letiště Praha, Prague City Tourism a CzechTourism spojilo své síly a pracují
na rozvoji přímých leteckých spojení
ze strategicky důležitých trhů. Vedle
společných marketingových aktivit se
účastní mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a odborných veletrhů
Routes, kde probíhají důležitá obchodní
jednání. TouchPoint tak podporuje příjezdový cestovní ruch a propagaci krás
Prahy, ovšem se zaměřením na vybrané
klíčové země, ruku v ruce s náročnějšími cestovateli.

me VIP vstupenky na představení, privátní
prohlídky známých památek, soukromé
večeře nebo koncerty v pražských zahradách. Zajistíme i nákupního asistenta či
osobního řidiče,“ vyjmenovává Jan Korta,
ředitel obchodu a marketingu hotelů Aria
Hotel Prague & Golden Well Hotel Prague.
Hosté, kteří si chtějí dopřát pohodlí a hýčkat se, zaplatí za apartmá od 600 až
po 2 000 eur. A není výjimkou, že využití
doplňkových služeb mnohdy spolkne větší
částku než samotné ubytování.

Možnosti tu jsou…

Na druhou stranu zkušenosti některých
podnikatelů, kteří si nicméně nepřáli být
v článku citováni, hovoří o tom, že obrat
k movitější klientele nemusí být úplně
jednoduchý – cestovatelů, kteří pobyt či
dovolenou vybírají primárně podle ceny,
nikoli podle zážitku, komfortu nebo specifických požadavků, podle jejich názoru
ubývá jen pomalu…

Nároční turisté chtějí
náročné zážitky
S pocitem bohatě prožitého času a splněných přání z Prahy odjíždějí návštěvníci
luxusních hotelů. Většinou sem přitom míří
ze zemí západní Evropy, Velké Británie

ném hotelu na rozhraní Starého a Nového
Města procházejí zaměstnanci tréninkem
„Yes I Can!“, který vystihuje proaktivní
a přátelský přístup ke všem hostům a kolegům. „Naši guest relations manažeři zvládnou připravit vše, ať už jde o výlet do Českého Krumlova s osobním řidičem, nebo
zásnuby na pokoji,“ dodává Bambušková.
Luxusní ubytování v uměleckém duchu
nabízí Aria Hotel na Malé Straně. Už když
se host ocitne v jeho atriu, má pocit jako by
se ocitl v galerii s rozsáhlou sbírkou obrazů
a soch od světoznámých umělců. A personál dokáže dle slov jeho zástupce klientovi
splnit, co mu na očích vidí. „Běžně zařizuje-

Praha je oblíbená, ale přízvisko luxusní jí
zatím chybí. Ze strany hoteliérů lze nicméně pozorovat nárůst náročnější klientely,
s čímž souvisí aktuální situace na hotelovém trhu. Ubytovacích zařízení nejvyšší
kategorie přibývá, u dalších je zase v plánu
rekonstrukce. Třeba ikonický hotel InterContinental se v květnu připojí k portfoliu Fairmont pod novým názvem Golden Prague
Hotel Managed by Fairmont. Počítá se
mimo jiné s celkovou revitalizací okolí
hotelu v ústí prestižní Pařížské ulice. Jeden
ze současných majitelů budovy hotelu
v nové značce vidí potenciál pro nejlepší
a nejluxusnější zařízení v Praze.

Text: Renata Kučerová
Foto: Shutterstock.com

2-2020

33

REGION MĚSÍCE
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Středočeský kraj míří
k vysokým cílům
O zajímavosti lokalit nejblíže sousedících s Prahou rozhodně není
pochyb. Menší turistické cíle jsou však stále ve stínu ověřených
atrakcí. Co všechno může i náročný turista obdivovat pod značkou „Střední Čechy“?
Hlavním marketingovým tématem největšího tuzemského regionu bylo pro
rok 2019 „Prázdninové bydlení ve Středočeském stylu“. Mělo vyzdvihnout
unikátnost turistické infrastruktury
středních Čech, která je převážně vesnického typu, a propojit ji se zážitky
a odpočinkem. Kraj se pyšní působivými
místy zapsanými na seznamu světového
dědictví UNESCO, majestátními hrady
a zámky, unikátními přírodními scenériemi a bohatou kulturní tradicí. Kdo by
neznal Karlštejn, přírodovědně cenné
Křivoklátsko nebo historické jádro Kutné
Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci?
Stále ale panuje poměrně malé povědomí o místech mimo žebříčky popularity.
„Cestovní kanceláře i různé bedekry
pracují především s těmi ověřenými
a dobře známými turistickými cíli a jen
těžko se nám daří přesvědčit turisty, aby
zamířili tam, kde všichni jejich přátelé
ještě nebyli,“ říká ředitelka Středočeské
centrály cestovního ruchu (SCCR) Zuzana
Vojtová. Nicméně o změnu tohoto trendu trvale usiluje.
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Pro každého něco
Individuální turistiku podporují nekonečné možnosti užít si v tomto kraji
přesně to, po čem srdce náročného
cestovatele touží. Ať už jsou to gastronomické zážitky, kdy nápomocna může
být brožura s TOP 20 restauracemi
podle Pavla Maurera, či degustace
špičkových vín, golf na greenu v jedinečném přírodním prostředí anebo
prozkoumání ojedinělé sbírky automobilů ve ŠKODA Muzeu. „Rychle se vyvíjí
jak cestovní ruch, tak nároky a představy turistů,“ pokračuje Vojtová. „Jsou
zvyklí na pohodlí a mají velká očekávání. Někteří lidé touží po nejnovějších
technologiích, jiné tato představa odrazuje. Jedni chtějí trávit volný čas v centru dění, jiní hledají klid a samotu v přírodě. Co však očekávají všichni shodně
je zážitek – něco nevšedního. A počítají
s kvalitními službami.“
A místní podnikatelé na tyto požadavky
velmi rychle reagují. Přicházejí se stále
kreativnějšími nápady, ať už se týkají
způsobu ubytování, nebo pestrých pro-

gramů. „Samozřejmostí je kvalitní vybavení pokoje, pohodlná matrace a lůžkoviny, čistota obytných prostor. Často cestují
domácí mazlíčci, takže i pro ně je třeba
zajistit kvalitní servis, včetně pelíšku či
psího menu. Tady je opravdu velký prostor pro kreativitu personálu,“ osvětluje
dále ředitelka SCCR.

Šlechtické ubytování
Pro žádanou bonitní cílovou skupinu
jsou určitě velkým lákadlem šlechtická
sídla, kde člověk pocítí nadčasovou
krásu žití „na vysoké noze“. Kromě luxusních interiérů vynikají malebným
okolím se zahradami, sochami, s parky
a cestami k procházkám, s vodními
plochami a dalšími krajinnými a architektonickými prvky.
Jedním z takových míst je třeba Chateau Mcely. Však také vloni zámecký
hotel obhájil vítězství „Travellers Choice“
známého cestovatelského portálu TripAdvisor. A jeho restaurace Piano Nobile
je aktuálně v TOP 10 nejlepších restaurací v Česku podle Maurerova výběru
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Grand Restaurant. „Na prvním místě je
u nás přátelský a profesionální servis.
Hosté se k nám vracejí zejména kvůli
příjemné atmosféře a milému týmu.
To je to, co nejvíce oceňují, a co my
vnímáme jako alfu a omegu při poskytování služeb jakéhokoli druhu,“ říká
Eva Plchová, manager of public relations Chateau Mcely.
Personál pracuje na udržení laťky služeb
a neustále přemýšlí, jak překvapit.
„Chystáme občerstvení na uvítanou,
dětem darujeme ručně šitou hračku.
Hosty opečováváme vlastní přírodní
kosmetikou Mcely Bouquet, inspirovanou zdejší bylinkářskou tradicí. Lázně
Mcely Bouquet Spa nabízejí wellness
terapie a rituály,“ podotýká Eva Plchová.
Původní aristokratický zámek dbá
na ekologii, přírodu, lokální produkci,
možnost volby zdravého menu a kvalitu
na každém kroku.
S náročnějšími klienty se pravidelně
setkává Denisa Danišová, marketingová manažerka Zámeckého hotelu Liblice. Barokní stavba z roku 1699 slouží
jako konferenční centrum Akademie
věd ČR, je krásným prostředím pro

svatby i oázou klidu pro pobyt jako
v pohádce. „Potřeby hostů mají společného jmenovatele – hýčkání a rozmazlování, o což se rádi postaráme. Chceme být ti, kdo plní sny…,“ osvětluje
Denisa Danišová. Jedním z takových
snových balíčků je například Restart
těla a duše, oceněný Velkou cenou
cestovního ruchu 2017/2018 za 2. místo.
Obsahuje mimo jiné privátní wellness,
relaxační masáž, vyjížď ku na koni a další řadu pozorností.

Zůstat déle – utratit více
Ve Středočeském kraji se ročně ubytovává přes jeden milion návštěvníků,
přičemž v průměru zde stráví 2,38 nocí.
Počet noclehů se prodlužuje obvykle
v období prázdnin. Změna dogmatu, že
1–3 dny v tomto kraji pro pobyt stačí, je
proto dalším tématem, na němž Středočeská centrála cestovního ruchu pracuje.
Cílem je ukázat možnosti vícedenního
turismu a přilákat návštěvníky s větším
ekonomickým přínosem pro tento region. „Cílem SCCR je oslovit turisty i z nových destinací, odkud k nám v minulosti
lidé příliš necestovali. Dále využíváme
spolupráce s partnerskými regiony
(např. v projektech Vltava, řeka plná

LUXUS V PŘÍRODĚ
Čím dál větší oblibě se začíná těšit tzv. glamping
(luxusní camping). Ve středních Čechách se toto
nevšední ubytování nachází v Malešově, kde
turisté bydlí v útulných světlých stanech. Osm
prostorných a romantických „obýváků“ stojí
v zahradě na břehu rybníka pod středověkou
tvrzí. Dovnitř se vejdou až 4 lidé, k dispozici je
sprcha s horkou vodou, sociální zařízení, truhla
na cennosti i zdroj elektřiny. Fajnšmekry uspokojí
blízká kulinářská restaurace Na konci světa
i Přátelský pivovar a relax jim nabídne kamenná
lázeň. Nevšedního ubytování zcela v intencích
glampingu si ostatně všiml i známý web Amazing
Places. V téměř neprobádaných lesích středních
Čech se skrývá Glamping Brdy, který nabízí velký
komfortní stan pro dva a k jehož příslušenství
patří manželská postel, kuchyň, koupelna, venkovní sauna a dřevěný koupací sud.

zážitků nebo Skalní města České republiky) a chceme nabízet turistické balíčky
s více atraktivními zážitky,“ popisuje
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Svou roli sehrávají i tradiční kulturní akce, jako jsou
hudební festivaly, výstavy, veletrhy
nebo propagace prostřednictvím filmového průmyslu.

INFLUENCEŘI MILUJÍ STŘEDNÍ ČECHY
Koncem roku 2018 se o popularizaci regionu postaralo několik inﬂuencerů oslovujících
především bonitní klientelu. Dopřávali si šlechtické ubytování na různých zámcích, včetně
výše jmenovaných. Kromě toho prozkoumávali některá města a skalní pevnost Drábské
světničky. Soudě podle postů si světové jedničky sociálních sítí výlety po středních
Čechách opravdu užily a díky obrovskému mediálnímu zásahu ukázaly Středočeský kraj
tisícům fanoušků po celém světě. Jen pro zajímavost: nejvíce lajků nasbírala fotka Kutné
Hory (5 816) od inﬂuencerky Christiny Tan, kterou sleduje 584 000 lidí. Kenan Hurdeniz se
441 000 fanoušků zase zabodoval s fotkou Chateau Mcely s 5 051 lajky.

Nejpočetnější skupinu turistů ve středních Čechách tvoří se zhruba 75% podílem domácí turisté, kteří převažují i v kategorii náročnější klientely. „Tendence
utrácet závisí jednak na solventnosti
klienta, na jeho spokojenosti, ale především na celkové atmosféře zařízení.
Klient rád zaplatí za profesionální kvalitní
služby a osobní a citlivý přístup personálu, jenž může být hlavním důvodem,
proč se hosté na místo rádi vracejí bez
ohledu na cenu pobytu,“ uzavírá Zuzana
Vojtová ze SCCR.

Text: Renata Kučerová
Ilustrační foto: Shutterstock.com
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Velká cena cestovního ruchu:
šťastná třináctka
Prestižní soutěž Velká cena cestovního ruchu, která upozorňuje na obzvláště vydařené počiny z oblasti
turismu, má za sebou 13. ročník. Navzdory obávané třináctce je ale o tomto ročníku možno opět hovořit
jako o vydařeném. A také inovativním – došlo k zásadní úpravě pravidel kategorie Cestovní kancelář roku.
Tou se na základě on-line výzkumu stala cestovní kancelář Fischer. V dalších kategoriích pak stejně jako
v minulých letech rozhodovala o oceněních odborná porota. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni v závěru
prvního dne veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně.

VÍCE O SOUTĚŽI
Smyslem soutěže Velká cena cestovního ruchu je každoročně upozornit na výjimečné
projekty z různých segmentů turismu a poukázat na atraktivní novinky z oboru. Vyhlašovatelé z vydavatelství COT media a ze společnosti Veletrhy Brno chtějí soutěží přispět
ke zkvalitnění nabídky a úrovně služeb v cestovním ruchu České republiky. K prestiži
ankety přispívá kromě partnerství profesních svazů a dalších institucí také fakt, že každá
soutěžní kategorie je hodnocena vlastní porotou složenou nejen ze zástupců pořádajících
společností, ale především z odborníků na danou problematiku.

Cestovní kanceláří roku byla vyhlášena CK Fischer

Cestovní kancelář roku: CK Fischer
Tato kategorie letos dostala zcela nová
pravidla. „V minulých letech jsme nechávali v této kategorii zaznít hlasu široké
veřejnosti prostřednictvím on-line hlasování, přičemž o přízeň hlasujících se
automaticky ucházely všechny koncesované cestovní kanceláře s platným pojištěním záruky pro případ úpadku. Tentokrát jsme ale přistoupili k inovaci – o vítězi se rozhodovalo v říjnu a listopadu
loňského roku během on-line výzkumu,
který provedla agentura SC&C mezi
bezmála 5 000 respondentů ve věku
18–79 let,“ vysvětluje hlavní novinku
13. ročníku Velké ceny cestovního ruchu
jednatelka vydavatelství COT media Eva
Frindtová. „Tento způsob hodnocení je
podle nás zárukou maximální objektivity,
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neboť vylučuje jakékoli ovlivňování respondentů či další vnější zásahy do výběru vítěze,“ dodává Eva Frindtová.
Ve standardizovaném dotazníku, s kterým se výzkumníci agentury SC&C obrátili na respondenty, byla zkoumána znalost cestovních kanceláří, jejich reálné
využívání respondenty či spokojenost
s poskytovanými službami. Výzkumníky
zajímala rovněž míra doporučení jednotlivých cestovních kanceláří a pátrali
i po nejoblíbenější značce mezi tuzemskými cestovkami. Zkrátka a dobře, zjišťována a měřena byla zákaznická zkušenost. „To lze udělat různými způsoby. My
k tomu využíváme jednotnou míru, kterou nazýváme Brand Comparison Index.
Je v něm spojena zákaznická zkušenost,

spokojenost a loajalita do jednoho čísla.
Brand Comparison Index má minimální
hodnotu 0 a maximální 100. Minimum
vyjadřuje naprostou zákaznickou nespokojenost, naopak maximum ideální zákaznickou zkušenost,“ vysvětluje Jana
Hamanová, ředitelka výzkumu společnosti SC&C. Do výpočtů byly zařazeny
pouze ty cestovní kanceláře, které získaly alespoň 100 hodnocení od respondentů. „Průměrná hodnota Brand Comparison Indexu dosahuje v oboru cestovních
kanceláří 70 bodů. Tím patří cestovní
kanceláře zaslouženě mezi obory s nejvyšší zákaznickou spokojeností (vedle
e-shopů). Tento trend se potvrzuje už
druhým rokem, průměrná hodnota BC
indexu se v tomto případě vůbec nezměnila. Minimální hodnota v rámci cestovních kanceláří je 55 bodů, maximální až
90 bodů – oba případy ale mají nižší
počet, než je požadovaných 100 klientů,“
uvádí Hamanová.
Výzkum SC&C přinesl i další zajímavé
poznatky. Důležitou a typickou vlastností

KDO CHVÁLÍ
A KDO JE KRITICKÝ?
Častěji chválí ženy a také lidé z generace X (to jsou ročníky 1965–1979).
Přívětivější jsou také zákazníci s nižším
vzděláním a nižším příjmem a rovněž
lidé z menších měst.
Naopak zákazníci, kteří bývají kritičtí,
jsou mladší lidé do 35 let, kteří mají
vzdělání a také určitou odbornou specializaci. Často jsou to lidé, kteří pocházejí z Prahy a okolí, mají nadprůměrné
platy. Velmi nároční jsou zákazníci, kteří
mají podnikatelskou zkušenost nebo
jsou na volné noze.
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Uvedená metodika přinesla
následující výsledky:

OSTATNÍ KATEGORIE A VÍTĚZOVÉ

1. Cestovní kancelář FISCHER
2. ALEXANDRIA
3. Čedok / EXIM TOURS

Mezi dalšími hodnocenými
byly také (v abecedním
pořadí):
AEOLUS, řecká cestovní kancelář
AMERICA TOURS
Blue Sky Travel
BLUE STYLE
BON TON
Bulgariatour spol.
Canaria Travel CZ
CK ČESKÉ KORMIDLO
Delfín travel
ESO travel
FIRO-tour
GREECE TOURS PRAGUE
CHINA TOURS
INVIA (zákazníci si o ní myslí, že je to
cestovní kancelář)
MONATOUR
SARDEGNA TRAVEL
SIAM TRAVEL INTERNATIONAL
TRAVEL FAMILY

oboru cestovních kanceláří je nízká
variabilita mezi jednotlivými značkami.
„Nenašli jsme mezi cestovními kancelářemi jednoznačného outsidera, nebo
naopak hvězdu – hodnocené firmy mají
velmi podobnou míru spokojenosti
a také doporučení, rozdíly bývají v míře
loajality případně povědomí o značce,“
vysvětluje Jana Hamanová.

Předávání cen v kategorii Nejlepší jednotná kampaň

V ostatních kategoriích rozhodovala o vítězích porota, jež byla tradičně složena
z marketingových expertů, specialistů
na cestovní ruch, zástupců akademické
sféry i představitelů obou pořádajících
společností.
V kategorii Nejlepší lázeňský a wellness
balíček se tentokrát porota rozhodla
udělit pouze jedno ocenění, cenu BVV.

Vítězové kategorie Nejlepší elektronický projekt

Využívání cestovních kanceláří se podle
ní liší podle toho, kde člověk žije – velká města vybírají trochu jiné značky
než vesnice a malá města. To souvisí
také s regionem – Morava se chová
odlišněji než Praha a Čechy. Svou roli
hraje také věk klientů, senioři 60+
vybírají jiné značky než mladší lidé.
Kupodivu můžeme najít také mírně
rozdílné preference u mužů a žen.
Cena za startup roku putovala do Ústeckého kraje

Míra loajality je u čtyř nejlepších CK
zhruba 30 %, což znamená, že třetina
klientů je nejen maximálně spokojena
s poskytnutými službami, ale také ji
doporučuje a považuje za svou nejoblíbenější značku v tomto oboru.

Nejlepší lázeňský a wellness balíček připravili v Jáchymově

„Protože oceněné produkty by měly být
pro ostatní inspirací, chceme oceňovat
pouze ty výjimečné, které přinášejí nové
nápady. Nestačí jen běžný, lety zavedený

produkt,“ komentuje výsledky této kategorie Petr Maliňák, ředitel veletrhů GO
a Regiontour. Zmiňovanou cenu si
z Brna odvážejí zástupci společnosti
Léčebné lázně Jáchymov za produkt
nazvaný „Týden na horách na vlně
UNESCO“. Tento balíček podle porotců
velmi dobře reaguje na aktuální situaci
v destinaci. „Kombinace brandu UNESCO
v rámci montánního regionu s relaxačními procedurami vytváří velmi zajímavý
synergický efekt k oslovení klientely
k wellnessovým pobytům a rozšíření
produktového portfolia,“ uvedla porota
ve svém hodnocení.
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