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Evropa –
trh aktivní dovolené zaslíbený
Zhruba sto milionů Evropanů se ročně vydá na cesty spojené s aktivním odpočinkem, resp. na aktivní dovolenou. Průzkumy říkají, že se jedná o velmi bonitní klientelu. Chcete-li si z toho lákavého
koláče ukousnout svůj díl, musíte vědět, jak na to. Následující řádky by vám měly pomoci.
Podle jedné z definic se pod pojem „aktivní dovolená“ obecně řadí takové cesty,
které stojí alespoň na dvou ze tří následujících pilířů: fyzická aktivita, pobyt v přírodě a kulturní aspekty. Často se navíc vyznačují určitou mírou rizika a obvykle vyžadují od účastníků specifické dovednosti.
Přínos aktivní dovolené pro ekonomiku je
nezpochybnitelný. Zhruba dvě třetiny
veškerých výdajů totiž zůstávají v navštěvovaných destinacích. Podle nizozemské
agentury CBI spadající pod tamní ministerstvo zahraničních věcí se jedná v průměru
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Chcete-li se jako touroperátor
zaměřit na segment aktivní dovolené, je podle CBI dobré vybrat si
jednu speciﬁckou cílovou skupinu,
která vzejde z kombinace věku
a zápalu pro věc, například tedy
mladé entuziasty (do 44 let). Pro
obsloužení širšího spektra klientů
a rozmanitější nabídku produktů je
dobré navázat spolupráci s ostatními touroperátory.

řením. U druhé skupiny je spektrum provozovaných aktivit obvykle bohatší. Tento
segment je pochopitelně mnohem širší a je
nejsnazší se na něj zaměřit, proto zde také
panuje větší konkurence. Naproti tomu
úzce specializovaní entuziasté, kteří jsou
ochotni utratit nemalé částky za jednu
aktivitu, vyžadují specifičtější servis, a obracejí se proto spíše na specialisty. Je jich
ale pochopitelně méně.

Evropa a aktivní dovolená
Evropa je klíčovým zdrojovým trhem, pokud jde o aktivní dovolenou. Data Eurostatu
a UNWTO říkají, že každým rokem se zhruba deset milionů Evropanů vydá do zahraničí za sportovními aktivitami, coby hlavní
náplní své dovolené. Počet těch, pro které
je sport doplňkovým programem, je odhadován asi na 100 milionů ročně. A tato čísla
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o částku kolem 350 eur za osobu a den.
To je dosti pádný důvod, proč se o vyznavače aktivní dovolené zajímat a proč jim
připravit produkty, které vyhledávají.
Milovníci aktivního turismu nejsou úplně
homogenní skupinou. Liší se věkem, zaměřením i dalšími parametry. Obecně se
dá říci, že mezi nimi převažují mladší lidé,
tedy po zážitcích lačnící příslušníci generací
X a Y, ale nezanedbatelnou roli hrají také
lidé starší 45 let, kteří zase vynikají větší
ochotou utrácet za kvalitní služby. A pod-
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statné je také dělení podle nároků – někdo prahne po tvrdších formách vyžadujících větší zkušenosti a ochotu riskovat
(sjíždění divokých řek, horolezectví, různé
adrenalinové aktivity apod.), další upřednostňuje některou ze „soft“ variant aktivní
dovolené, mezi které se řadí třeba rybaření, turistika, jízda na koni, surfing, cyklistika apod. Další segmentace je možná
podle zápalu pro věc – klienti se dělí
na entuziasty, kteří bývají obvykle specializovaní na jednu aktivitu, a na ty, pro
které je aktivní turismus občasným zpest-
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Cílíte-li na evropské vyznavače
aktivní dovolené, mějte na paměti
dvě věci: bezpečí a čistotu. Většina Evropanů je podle CBI mnohem
méně „dobrodružná“, než si
o sobě myslí. „Když nabízíte například túru, ujistěte je, že cesta je
naprosto jasná a že šance ztratit
se je nulová. Nabízíte-li kurz surfování, informujte své zákazníky
o všech možných rizicích a požadovaných zkušenostech. A v případě, že nabízíte přespání u místních obyvatel, ujistěte je, že postele budou čisté. Své zákazníky
nezapomeňte dobře připravit
za pomoci fotograﬁí a dostatečných informací,“ píše se ve zprávě
zmiňované agentury.
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PODÍL TURISTŮ, PRO KTERÉ JSOU
SPORTOVNÍ AKTIVITY HLAVNÍM DŮVODEM
PRO CESTU NA DOVOLENOU (V %)
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Zdroj: CBI, Eurobarometr (2016); zpracování vlastní

se průběžně zvyšují; experti oslovení CBI
se shodli na tom, že v příštích letech poroste evropský trh s aktivní dovolenou
zhruba o 21 % ročně. Pokud jde o aktivní
dovolenou v rámci Evropy, představují její
obyvatelé 60% podíl. Hlavním zdrojovým
trhem v tomto segmentu je ale Evropa
také pro Afriku (43 %) a Asii (30 %), v Jižní
Americe je s 33% podílem druhým hlavním trhem za severní částí amerického
kontinentu (54 %).
Zaměříme-li se na evropský trh jako
takový, dá se říci, že evropští turisté vyrážející na aktivní dovolenou jsou obvykle

EVROPSKÁ NEJ
Největší poptávka po aktivní dovolené
přepočtená na hlavu je v Evropě
v Rakousku, České republice, Belgii,
na Islandu a v Lucembursku.
V absolutním vyjádření jsou ale
největšími evropskými zdrojovými trhy
Velká Británie, Německo a Francie.

dobře vzdělaní a mají dostatek financí
na ukojení svých tužeb. Jsou většinou
mladší, zejména v případě cest za tvrdšími formami aktivní dovolené. Převažující-

mi skupinami jsou mileniálové (narození
v letech 1980–1995) a příslušníci generace Z (1995–2020). U těchto generací je
největší pravděpodobnost, že budou chtít
vyzkoušet něco nového. Evropský průzkum společnosti Ipsos pro Europ Assistance ukázal, že 59 % evropských mileniálů již má za sebou alespoň jeden dobrodružný zážitek typu kempování v divočině, cesty kolem světa apod. Na druhou
stranu jsou evropští mileniálové přece jen
poněkud konzervativnější než jejich vrstevníci z jiných částí světa. Dle zmiňovaného průzkumu je u této generace v Evropě pravděpodobnost, že vyzkouší nové
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Co nového čeká cykloturisty v krajích?
U zástupců krajů a krajských organizací destinačního managementu jsme se zajímali o detaily
jejich letošních plánů na podporu cyklistiky a cykloturistiky.

?

Které z letošních plánů v oblasti
podpory a rozvoje cykloturistiky v kraji považujete za nejdůležitější?

Petr Židlický

René Živný

Živý kraj –
destinační agentura
pro Karlovarský kraj

Pardubický kraj

Karlovarský kraj v letošním roce realizuje
dvě investiční akce související s cyklostezkou podél řeky Ohře. První investiční
akcí je realizace výstavby Cyklostezky
podél Ohře: Dalovice–Šemnice, II. část
„Chatová osada Všeborovice-Šemnice“.
Předmětem stavby je cyklostezka šířky
zpevnění 3 m se smíšeným provozem
cyklistů a chodců o celkové délce 4 813 m.
Měla by být hotova nejpozději ve druhé
polovině roku 2021. Druhou investiční akcí
kraje je výstavba lávky přes řeku Ohři
ve Svatošských skalách. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů a pěších turistů
v posledních letech je stávající lávka
ve Svatošských skalách v letní sezoně
téměř neprůchozí. Tato lávka, která je
téměř v havarijním stavu, je součástí
páteřní cyklostezky Ohře, vedoucí
od státní hranice s Německem přes Karlovarský kraj až po hranice s Ústeckým
krajem. V případě uzavření stávající lávky
by tak byla blokována tato páteřní trasa.
Lávka je navržena jako visutá ocelová
lávka, jednopolová, s ocelovou mostovkou. Hotova by měla být nejpozději
v listopadu tohoto roku.

Zdeněk Matouš
Ústecký kraj
V podpoře cykloturistiky má Ústecký kraj
v roce 2020 jako prioritu dostavbu dvou
úseků Labské stezky, a to úseku Třeboutice–Nučnice, který by se měl otevřít v říjnu, a Račice–Hněvice s otevřením v listopadu. Nadšení cyklisté si tak možná ještě

14

stihnout užít pár hezkých podzimních dnů,
jinak to bude hlavně příprava pro příští
sezonu. Postupuje se také v přípravě
na výstavbu cyklostezky Ohře. Letos
chceme dokončit veškerou dokumentaci
k úsekům č. 1 Litoměřice a č. 6 Žatec
k úřednímu rozhodnutí.
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V současné době mezi naše hlavní priority v oblasti výstavby infrastruktury pro
cyklisty patří nadnárodní produkt Labská
stezka. Aktuálně jsou v přípravě ke stavebnímu povolení další dva úseky, Vysoká n. L. – Opatovice n. L. a Dříteč–Němčice (až pod hrad Kunětická hora). Realizace těchto úseků je plánována na období
2020 až 2021. Propojení Opatovice n. L. –
Dříteč je momentálně ve fázi výkupu
pozemků a realizace výstavby je plánována na období 2022 až 2023. Na přípravě výstavby Labské stezky se pracuje
také mezi městy Pardubice a Týnec nad
Labem. Na tomto cca 34 km dlouhém
úseku se již zahájil výkup pozemků, a to
v oblasti obce Řečany. Pokračovat se
bude v úseku Chvaletice – Týnec nad
Labem a dále od Řečan k úrovni obce
Semín, kde je plánováno přemostění
Labe a vedení cyklotrasy po levém břehu řeky Labe.

Zdeněk Škaloud
Středočeský kraj
V roce 2020 budou z iniciativy Středočeského kraje dokončeny stavby dvou částí
Labské stezky. Konkrétně se jedná o úsek
od bývalé čističky odpadních vod Hadík
k bývalému cukrovaru v Mělníku a úsek
mezi Kostelcem nad Labem a Tuhaní.
Za významnou považujeme také cyklostezku z Žebráku do Tlustic. Rovněž budou letos dokončeny stavby, které vznikly
z iniciativy obcí, a Středočeský kraj na ně
finančně přispívá. Jedná se o Krčínovu
cyklostezku Sedlčany–Prčice, jejím investorem je Sdružení obcí Sedlčanska,

a o lávku pro pěší a cyklisty přes Vltavu
v Lužci nad Vltavou. Tam je investorem
obec Lužec nad Vltavou.

Jan Sviták
Liberecký kraj
Liberecký kraj má podanou žádost o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci části cyklostezky Odra
Nisa v úseku mezi Bílým Kostelem nad
Nisou a Chotyní. Vzhledem ke složitosti
terénu (skalní masiv, vodní elektrárna)
a k majetkoprávním poměrům v dané
lokalitě bude stavba cyklostezky finančně
náročná. Realizací předmětného úseku
dojde v úseku mezi Chrastavou, Hrádkem
nad Nisou a státní hranicí k vedení cyklotrasy mimo silniční síť. Další letošní aktivitou je oprava a doplnění dopravního značení na cyklotrasách ve Frýdlantském
výběžku. Kraj se snaží získat finance
ve Fondu mikroprojektů programu Interreg V–A Česká republika – Polsko. Partnerem v projektu je Powiat Jelenio-górski,
a tak dojde ke zvýšení počtu turistů a rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v pohraničí PL-CZ.

Petr Michalec
Plzeňský kraj
Stěžejní je dokončení páteřní mezinárodní cyklotrasy CT3, která vede z Plzeňského kraje do Bavorska. Další důležitou
trasou je Otavská cyklostezka, kde je
podstatné dokončit úsek kolem Horažďovic, který je ve velmi náročném terénu
kolem řeky Otavy.

Jaroslav Keprt
Jihomoravský kraj
Za nejdůležitější považujeme výstavbu
cyklostezky s názvem „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže
vodního díla Nové Mlýny“, jejíž součástí
je i realizace lávky na rekonstruovaném
mostě. Snahou je zrealizovat cyklostez-
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KOLIK LETOS KRAJE INVESTUJÍ DO PODPORY CYKLISTIKY
Liberecký kraj:
Olomoucký kraj:

27 mil. Kč

Ústecký kraj:

Pardubický kraj:

67,5 mil. Kč

18 mil. Kč

13,75 mil. Kč
Liberec
Ústí nad
Labem

Plzeň
Karlovarský
kraj:

28 mil. Kč*

Hradec
Králové

Praha

Karlovy Vary

Moravskoslezský kraj:

Pardubice

Středočeský kraj:

Ostrava

121,4 mil. Kč
Olomouc

Jihlava

49 mil. Kč*

Brno

Zlín

České
Budějovice

Zlínský kraj:

2 mil. Kč

Plzeňský kraj:

48,3 mil. Kč

Jihomoravský kraj:

101,65 mil. Kč*
ku v souběhu s rekonstrukcí mostu
na silnici I/52, tak aby již nemusely být
řešeny uzavírky silnice I/52. Celková
realizace je odvislá také od získání finančních prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.

Petra Psotková
Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy
Schválení Koncepce rozvoje cyklistiky
na území Zlínského kraje, která vytváří
rámec pro rozvoj cyklistiky a realizaci
nových úseků cyklostezky Bečva–Vlára–
Váh a projektovou přípravu dalších úseků
této dálkové cyklostezky.

Jan Krkoška
Moravskoslezský kraj
Prioritou pro Moravskoslezský kraj je
nalezení správného klíče pro řízení cyklistické dopravy tak, aby vynaložené finanční prostředky byly co nejoptimálněji vyu-

žity při realizaci uvažovaných projektů.
Kromě zmíněného je důležitou prioritou
aktualizovat Strategii cyklistické dopravy
v Moravskoslezském kraji. Na aktualizaci
dokumentu by měli pracovat právě oni
odborníci z jednotlivých částí našeho
kraje, a to tak, aby nová strategie byla
vyvážená, konkrétní a jednoznačná
s pevně stanovenými cíli a termíny
pro jejich dosažení.

Jaroslav Martinek
Olomoucký kraj
Všem dáváme za vzor Uničov. Tam si
v roce 2000 řekli, že vybudují hustou síť
cyklostezek a propojí se s nejbližšími
obcemi. Vize se stala v roce 2018 skutečností (https://unicov.dobramesta.cz/
cyklo). A nejen to, v roce 2015 si město
předsevzalo, že se Uničov cyklostezkami
spojí s městy Šternberk a Litovel. Hned
se začalo s realizací a v roce 2020 se
podávají projekty na další úseky tohoto
záměru. Zdá se, že by v roce 2023 mohlo
být hotovo. Pokud svoji vizi dotáhnou,

Pozn. red.: * Jedná se o zdroje určené na projekty,
jejichž realizace trvá několik let, příp. o prostředky
z kontinuálních dotačních programů, u kterých
nelze jednoznačně určit výši čerpání v letošním roce.

pak v našem regionu vznikne originální
okruh cca 80 km cyklistických stezek
a účelových komunikací po trase Olomouc – Šternberk (úsek je už hotový) –
Uničov – Litovel – Olomouc (úsek je
hotový). K tomu uděláme vše pro to,
abychom do roku 2024 dotáhli výstavbu
prvních problematických úseků na Moravské stezce. Nejprve chceme jít cestou
nejmenšího odporu, tedy spolupracovat
s městy, která si již nyní zadávají projektové dokumentace nebo v kterých nebude problém s pozemky. Pak se rýsuje,
že do roku 2023 bude hotové cyklistické
spojení Olomouc–Přerov. Poté chystáme
přeznačení cyklotrasy 5 po nových cyklostezkách v trase Olomouc – Lipník nad
Bečvou – Hranice (ale nad dálnicí, tedy
ne po cyklostezce Bečva) – Bělotín –
Starý Jičín.
Anketu sestavil: -pmuFoto: Shutterstock.com

Pozn. red.: Vzhledem k délce odpovědí jsme museli odpovědi redakčně zkrátit. V plném znění najdete anketu na
www.icot.cz/25086. Z ostatních krajů se nám bohužel
odpovědi získat nepodařilo.
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Spojené státy
v mezinárodním turismu ztrácejí

Přestože dál – a zatím neotřesitelně – zůstávají na čele žebříčku příjmů
z cestovního ruchu, v globálním turismu úloha Spojených států amerických v posledních letech pomalu slábne. Důvodů je více. Český trh však
zatím krásami USA nasycen není, počty našinců cestujících za „velkou
louži“ nadále rostou.
Přesná data za celý loňský rok v době
uzávěrky tohoto vydání k dispozici nebyla, dá se však předpokládat, že celoroční
údaje jen potvrdí pokles, který americké
úřady zaznamenaly za první tři čtvrtletí
roku 2019. Za prvních devět měsíců loňského roku přicestovalo do USA o 1,3 procenta návštěvníků méně než ve stejném
období roku 2018. To v situaci, kdy cestovní ruch globálně roste, pochopitelně
není dobře. A nic na tom nemění fakt, že
na konci prvního pololetí byl pokles dokonce 1,7procentní, tedy že se v letních
měsících vývoj mírně zlepšil. Stále platí,
že motor amerického incomingu začal
zadrhávat.
Důvodů je jako vždy vícero. Odborníci
z U.S. Travel Association zmiňují na prvním
místě globální ekonomické zpomalení, ale
všímají si také napětí v obchodní oblasti,
dlouhých čekacích lhůt na vydání vstupních turistických víz a v neposlední řadě
také nejistot spojených s fungováním
administrativy pod vedením prezidenta
Donalda Trumpa. Pragmatici pak dodávají,
že jedním z hlavních faktorů je silný dolar,
který cestování do USA občanům mnoha
zemí znepříjemňuje. Obecně cesty do USA
v důsledku posilování dolaru za posledních
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pět let zdražily o cca 10 procent, občanům
některých zemí ale mnohem výrazněji –
Brazilcům o 42 procent, Mexičanům o 35
procent, Kanaďanům o 20 procent a Britům o 14 procent. Dodejme, že všechny
tyto země patří do desítky hlavních zdrojových trhů amerického incomingu.
Svoji roli hraje obchodní válka mezi USA
a Čínou. Ta může americký turismus mezi
roky 2018 a 2020 připravit až o 1,9 mil.
turistů a 11 mld. dolarů, spočítala poradenská společnost Tourism Economics, která
je součástí Oxford Economics. Jen za první
pololetí loňského roku se příjezdy do USA
z Číny propadly o 5,7 procenta. Čína navíc
v červnu varovala své občany před cestami do Spojených států kvůli obavám z násilností, krádeží a dalších nepříjemností.
(Dlužno podotknout, že podobných varování se ve světě objevilo víc – po srpnových střeleckých útocích v Ohiu a Texasu
k takovým krokům přistoupily třeba Uruguay či Venezuela.) Dopady pochopitelně
nelze dost dobře vyčíslit, odborníci s nimi
proto pracují jen velmi opatrně. Každopádně je téměř jisté, že letos bude situace
ohledně příjezdů z Číny do USA mnohem
dramatičtější, a sice v důsledku epidemie
koronaviru v Číně.

Za poklesem příjezdů v loňských prvních
třech kvartálech pochopitelně nejsou jen
Číňané, ještě větší procentuální poklesy
byly zaznamenány u turistů z Argentiny,
Venezuely, Švédska či Saúdské Arábie.
S ohledem na podstatně nižší srovnávací
základy ale americké úřady poklesy příjezdů z těchto zemí tolik netrápí. Čína naopak
byla v posledních letech pátým hlavním
zdrojovým trhem amerického incomingu –
v roce 2018 odsud do USA přicestovaly
téměř 3 miliony turistů. Pokud jde o absolutní počty, největším problémem amerického incomingu je pokles příjezdů z Kanady – ten se od ledna do konce září snížil
o 656 000 (o 3,9 procenta).

V příjmech na špici. Zatím…
Přestože se cestovní ruch v USA potýká
v posledních letech s problémy, Spojené
státy se i nadále mohou pyšnit titulem
největší globální dálkové destinace, resp.
bronzovou příčkou na žebříčku světových
destinací bez ohledu na vzdálenost. Jejich
podíl na globálním trhu cestovního ruchu
ale slábne, neboť v řadě dalších světových destinací vykazuje turismus příznivější
hodnoty. Jestliže v roce 2015 zaujímaly
Spojené státy na globálním trhu 6,4% podíl,
v roce 2018 byl tento vyčíslen na 5,6 pro-
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centa. Pokud bychom se zaměřili jen
na vzdálené destinace, podíl USA se snížil
z 13,8 procenta v roce 2015 na 11,7 procenta v roce 2018. Do roku 2022 se očekává
další snížení na 10,9 procenta.
Zmiňovaný pokles je povážlivý, uvědomíme-li si význam cestovního ruchu pro
americkou ekonomiku. Příjmy USA ze
zahraničního cestovního ruchu dosáhly
předloni hodnoty 186 mld. USD a díky
zahraničním turistům mělo v zemi práci
1,2 mil. lidí, jejichž roční mzdy byly statistiky vyčísleny na 33,4 mld. USD. Za povšimnutí přitom stojí zejména turisté ze
zámoří, jejichž podíl na mezinárodních
příjezdech je zhruba padesátiprocentní,
na kontě ale mají asi 84 procent všech
příjmů země z mezinárodního turismu.
„Každý zámořský turista utratí během
návštěvy USA asi 4 200 USD a zůstává
v průměru osmnáct dnů,“ uvádí ve svých
materiálech U.S. Travel Association. Mimochodem – u čínských turistů je průměrná útrata ve výši cca 6 700 USD.
Někteří zasvěcenci ovšem tvrdí, že čínští
turisté utrácejí pouze u čínských obchod-

TAB.: LETNÍ LETOVÝ ŘÁD LINEK Z PRAHY DO USA
Dopravce

Destinace

Delta Air Lines

New York / JFK

Přílet do Prahy

Odlet z Prahy

Typ letadla

Dny

11.45

13.30

B767

denně

United Airlines

New York / Newark

8.25

10.10

B767

denně

American Airlines

Filadelﬁe

9.15

11.20

A330

denně

American Airlines

Chicago (první přílet 10. 5.)

10.25

13.05

B787-8 Dreamliner

út, st, čt, pá, ne

Zdroj: Letiště Praha

destinace. Vládní návrh totiž počítal s tím,
že touristboard přijde o 100 milionů USD,
které ročně získává z peněz, které zahraniční turisté platí za elektronickou cestovní
registraci (ESTA), která na řadě trhů včetně
našeho nahradila víza. Turistická centrála
sice není financována jen z těchto zdrojů,
peníze získává i od soukromého sektoru,
zázraky by ale dělat nemohla. Kongresmani
nakonec odhlasovali, že Brand USA o peníze
nepřijde, změní se ale pravidla. Dosud se
za ESTA platilo 14 USD, z čehož 10 USD
putovalo na konto turistické centrály. Nově
bude vybírán poplatek 21 USD a na marketingové účely Brand USA půjde 7 USD. Celková roční suma určená na propagaci USA
jako turistické destinace ale zůstane stejná
jako v minulých letech. Tato pravidla budou
platit do roku 2027.

TAB.: VÝVOJ PŘÍJEZDŮ DO USA Z TOP 15 ZDROJOVÝCH TRHŮ V LETECH 2018 A 2019
Pořadí

Zdrojové trhy
(2018)

Počet příjezdů v mil.
osob (2018)

Meziroční
změna

Zdrojové trhy
(2019)

Počet příjezdů v mil.
osob (1-9/2019)

Meziroční
změna

1.

Kanada

21,475

4,8 %

Kanada

16,102

–3,9 %

2.

Mexiko

18,523

3,9 %

Mexiko

12,972

–3,2 %

3.

Spojené království

4,659

2,5 %

Spojené království

3,571

3,9 %

4.

Japonsko

3,493

3,9 %

Japonsko

2,814

7,2 %

5.

Čína

2,992

–2,8 %

Čína

2,353

–4,7 %

6.

Jižní Korea

2,211

–5,7 %

Jižní Korea

1,696

–1,6 %

7.

Brazílie

2,209

15,5 %

Německo

1,548

–0,7 %

8.

Německo

2,062

–0,9 %

Brazílie

1,554

–3,7 %

9.

Francie

1,767

6,0 %

Francie

1,404

4,3 %

10.

Indie

1,378

7,2 %

Indie

1,181

4,5 %

11.

Austrálie

1,362

2,9 %

Austrálie

1,004

–2,4 %

12.

Itálie

1,073

4,0 %

Itálie

0,829

1,2 %

13.

Argentina

0,994

–2,4 %

Španělsko

0,705

7,5 %

14.

Kolumbie

0,943

12,0 %

Kolumbie

0,678

4,2 %

15.

Španělsko

0,876

6,0 %

Argentina

0,672

–17,2 %

Zdroj: U.S. Department of Commerce, National Travel and Tourism Ofﬁce

níků a že jejich reálné přínosy pro americké hospodářství jsou téměř mizivé…

Touristboard měl namále
Zpoza oceánu byla loni v prosinci slyšet
velká rána. To když spadl obří kámen ze
srdce všem americkým podnikatelům z cestovního ruchu poté, co americký Kongres
odhlasoval nová pravidla pro financování
činnosti Brand USA, tamní organizace mající
na starosti marketing země jako turistické

Češi proti proudu
Z českých turistů musejí mít v USA radost.
Jistě, nepřijíždějí jich statisíce, ani se nemohou pochlubit nadprůměrnými výdaji,
ale přijíždí jich rok od roku více. Podle
předběžných informací, které jsme získali
z obchodního oddělení amerického velvyslanectví v Praze, dosáhl v loňském roce
počet výjezdů z Česka do USA hodnoty
127 000, což představuje meziroční nárůst
o 6,4 procenta.

Cestování do USA je u nás zkrátka
v kurzu. Usnadňují ho pravidelná spojení. Připomeňme, že díky trojici amerických dopravců už mohou Češi přímými pravidelnými (byť sezonními)
lety cestovat do New Yorku, Newarku
a Filadelfie. A že letos v květnu se
tento výčet rozšíří o Chicago. Všechna
tato města na východním pobřeží jsou
nejen oblíbenými cíli, ale také přestupními body při cestách do dalších desti-

Loňské výjezdy
z Česka do USA:

127 000 osob
nací v USA. „V roce 2019 cestovalo
na všech linkách z Prahy do Severní
Ameriky více než 250 000 cestujících
v obou směrech, což znamenalo nárůst
oproti roku 2018 o 28,3 %. Do USA
potom zamířilo za oba směry více než
193 000 lidí,“ uvádí Kateřina Pavlíková,
tisková mluvčí Letiště Praha a dodává,
že společnost u všech stávajících linek
do USA usiluje o prodloužení provozu
na celoroční.
„Zajímáme se také například o přímé
lety do Miami, Los Angeles, San Francisca či Bostonu,“ poodkrývá plány Pavlíková. Pro českou klientelu je podle ní
stále zajímavější také celá Florida, kam
čím dál víc našinců míří během zimy.
„Například přímé spojení do Filadelfie,
které provozuje American Airlines a které bude v následující sezoně prodloužené až do ledna 2021, umožňuje jednoduchý přestup do různých destinací
právě na Floridě, jež nejsou operované
evropskými dopravci,“ avizuje tisková
mluvčí Letiště Praha.

Text: -pmuFoto: Shutterstock.com
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Co byl dříve luxus, je dnes již běžné
Většina po nich touží, ale ne všichni mají prostředky, nabídku či atraktivity na to, je zaujmout. Turisté, kteří jsou
v destinaci ochotni utratit více peněz, se neoznačují za náročné pro nic za nic. Měly by se jižní Čechy nadále spoléhat na masy a růst počtu „běžných“ turistů, nebo mají cestovatelům s vyššími nároky co nabídnout?
atraktivit. To znamená, že nejsou daleko
od sebe a je jich skutečně mnoho. O to víc,
když si uvědomíme, kolik doposud neznámých památek začal kraj v posledních
letech více propagovat, čímž je dostal
do povědomí mnohem většího počtu cestovatelů. „Zaujmout je dále umí i individualizované programy v rámci plaveb na Vltavě,“ poznamenává. Navíc chce letos Jihočeská centrála cestovního ruchu více propagovat – podobně jako střední Čechy –
také glamping, tedy luxusní ubytování
v kempech a chatách či v korunách stroDle ředitele Jihočeské centrály cestovního
ruchu ( JCCR) Jaromíra Poláška požadavky
turistů na kvalitu služeb a vyšší standard
ubytovaní rostou. Lidé také stále častěji
touží po netradičním programu, neotřelejších gastronomických zážitcích a především
po možnosti bezhotovostních úhrad služeb.
„Náročnější turista přijíždí obvykle na kratší
dobu, takže požaduje opravdu kvalitní
program a individualizaci,“ doplňuje ředitel
JCCR. Jinými slovy chtějí zážitek, který nikde
jinde nepoznají a vyhýbají se masově organizované podobě turistiky.
To, že očekávají kvalitní servis, však dnes již
nemůže subjekty pohybující se v cestovním
ruchu nijak překvapit. „Neřekl bych, že
hosté jsou nějak netradičně nároční. Očekávají spíše, že úroveň služeb v našem kraji
se již bude blížit nebo dosahovat úrovně,
na kterou jsou zvyklí v západní Evropě.
Hosté dnes v žádném případě netolerují
nedostatečné nebo polovičaté služby,“
objasňuje Petr Šalda, generální ředitel
Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích.
Přitom jedním z důvodů je především to, že
v regionu roste průměrná cena za ubytování. Petr Šalda proto souhlasí s Jaromírem
Poláškem v tom, že hosté jsou obecně také
mnohem náročnější na kvalitní stravu.
„Dále vyžadují skutečně vřelý a klientský
přístup a očekávají i vyšší úroveň vybavení
hotelu. Za samozřejmé dnes již považují
třeba klimatizaci na pokoji a perfektní
úklid,“ podotýká a dále osvětluje: „Dlouhodobě těžíme ze skvělé lokace přímo na náměstí v Českých Budějovicích a je velmi
důležité, že máme k dispozici 40 parkova-
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cích míst ve vlastní garáži. Abychom byli
schopni na rostoucí požadavky odpovídat
stále lepšími službami, dlouhodobě investujeme do průběžné obnovy hotelu průměrně
3–5 milionů Kč ročně.“

Odkud přijíždějí
Jak jste mohli odhalit o pár stran dříve
v článku z dílny Českého statistického úřadu, mezi nejčastější zahraniční návštěvníky
jižních Čech patří dlouhodobě turisté z Asie
a také ze sousedních států – především pak
ti německy mluvící. Není proto asi nijak
překvapivé, že i nároční cestovatelé, kteří si
přijíždějí užít krásy regionu, pocházejí nejčastěji z Německa. To potvrzuje jak ředitel
JCCR, tak i generální ředitel Grandhotelu
Zvon, který k tomu doplňuje: „Díky lokaci
hotelu máme dlouhodobě nejvíce německy
mluvících hostů z Rakouska a Německa.
Celkem je jich kolem 40 %. Zhruba kolem
30 % tvoří hosté z Asie a Češi se pak stále
pohybují okolo 20 %. Asi 10 % pak pochází
ze zbytku Evropy, Severní Ameriky a dalších
míst.“ V rámci domácího cestovního ruchu
pak dle Jaromíra Poláška navštěvují jižní
Čechy především lidé z Prahy a jejího okolí.

Co je láká
Přírodní, kulturně-historické i sportovní
atraktivity, kterými se jižní Čechy pyšní, zná
určitě každý. Proto je ostatně také téměř
všichni chtějí vidět. Co je však naprosto
jedinečnou vlastností regionu, díky které
může náročnou klientelu nalákat? Dle ředitele JCCR je to především skutečnost, že se
kraj vyznačuje vysokou hustotou zmíněných

mů. JCCR z tohoto důvodu zmapovala více
než 30 míst, do nichž chce na zahraničních
veletrzích turisty lákat. Úspěch v tomto
ohledu očekává opět především u Němců.
K tomu však bude potřeba nastavit propagační kampaň, která bude založena hlavně
na kvalitní on-line prezentaci.

Co je třeba ještě zlepšit
I když toho má kraj mnoho co nabídnout,
pořád je ještě několik oblastí, na nichž
bude potřeba zapracovat. „Stále máme
bohužel trochu problém s kvalitou služeb
versus jejich cenou a také s komplexní
nabídkou,“ odhaluje Jaromír Polášek. Jako
další minus pak zmiňuje i nedostatek
nákupních možností, které by tyto turisty
přesvědčily utratit zde více peněz. Tedy
dělat přesně to, po čem touží, a kvůli čemu
jsou tak žádanou klientelou.

Text: Gaja Koláčková
Foto: Shutterstock.com
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Letošní Travelcon přinese první celorepublikové
setkání destinačních společností
Dva dny, 20 přednášek a přes 40 speakerů – takový bude letošní ročník odborné
konference Travelcon v Českých Budějovicích.
Do jihočeské metropole na ni i tentokrát
zamíří více než tři stovky návštěvníků, ať
už jde o marketingové pracovníky, manažery, nebo podnikatele. Všechny spojuje
jeden společný jmenovatel – cestovní ruch.
A právě v tomto oboru se Travelcon zařadil
mezi nejvýznamnější eventy svého druhu
u nás. Dějištěm akce se stane pavilon Z
českobudějovického Výstaviště ve čtvrtek
23. a v pátek 24. dubna.

lečností v ČR. Výběr místa pro tuto mimořádnou událost není náhodný. „Právě
v jižních Čechách se zrodila tato myšlenka
a po jejich vzoru se certifikovaly další
kraje. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism a TO Budějovicko jsme dali dohromady speciální přednáškový program.
Zaměříme se v něm nejen na nejčastější
problémy v rozvoji a řízení destinace, ale
i na příklady dobré praxe a inspirace z dov ruce s tím jde i pro turismus tolik podstatná kvalita služeb a na ní navazující
efektivita podnikání.

Největší tuzemská konference cestovního
ruchu si klade za cíl zejména připravit lidi
z oboru na nadcházející sezonu.
Na Travelconu zazní nejen nejaktuálnější
oborové trendy. Mimo přednášky mají
účastníci při networkingu prostor navázat
nové kontakty a potenciální spolupráce.
Kromě podnikatelů, pracovníků infocenter,
studentů nebo majitelů cestovních kanceláří je Travelcon určen všem, kterým je
oblast cestovního ruchu blízká. Akci tradičně pořádá Jihočeská centrála cestovního ruchu. Krajská příspěvková organizace
tím chce – mimo jiné – dosáhnout celkového zlepšení kvality služeb v regionu.

Oborové novinky i starý dobrý
marketing – program hned
ve 3 sálech
Okruh hlavních témat letošního Travelconu se dá rozdělit do čtyř oblastí, které
plynule navazují na předchozí ročníky
a zároveň s každým novým rokem dávají
prostor pro nové otázky. Konference se
proto neobejde bez novinek na poli cestovního ruchu. Řečníci ale rozeberou
i tradiční otázku marketingu a médií. Ruku

Ať už se z jakéhokoliv důvodu letošního
Travelconu nemůžete zúčastnit osobně,
nemusíte zoufat. Organizátoři pro vás
budou dění v prvním přednáškovém
sále streamovat on-line přes web a přenos bude navíc kompletně tlumočen
do anglického jazyka. Kapacitně největší
prostor konference se zaměří na obecnější okruhy, ale zároveň přivítá i jednoho z nejvzácnějších hostů. Svou účast
totiž potvrdil předseda Fóra cestovního
ruchu ČR Viliam Sivek, který na jih Čech
zavítá s přednáškou nazvanou Podnikání
s hroší kůží.
„Viliam Sivek patří mezi opravdové odborníky v oboru. Jako ředitel rodinné
společnosti SIVEK HOTELS, majitel cestovní kanceláře a neúnavný propagátor české gastronomie v zahraničí představuje
snad možná nejpovolanějšího člověka
v naší oblasti. Jeho vystoupení se zaměří
na problematiku spolupráce podnikatelů
s destinačními společnostmi,“ popsala
koordinátorka Travelconu Petra Machovcová. Dalším ze speakerů bude například
kreativec Jan Jelínek, který už patří mezi
travelconové stálice. „Jeho přednáška se
každoročně setkává s obrovským ohlasem. I letos nás vezme do budoucnosti
a vystoupí s prezentací Trendy 2021,“
dodala Machovcová.

mácích i zahraničních destinačních společností,“ prozradil ředitel Jihočeské centrály
cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Cestování a gastronomické
zážitky – nerozlučná dvojice
K turismu neodmyslitelně patří dobré
jídlo a speciality daných míst. I proto
na Travelcon plynule naváže čtvrtý ročník
nejvýznamnějšího jihočeského veletrhu
cestovního ruchu Travelfest s podtitulem
TravelyGastro. Ten potrvá od pátku
24. do neděle 26. dubna v prostorách
pavilonu T1 českobudějovického Výstaviště. „Jednotlivé stánky návštěvníky obohatí
o nejrůznější chuťové zážitky. Připravujeme cestovatelské a kuchařské show.
To vše doplní živá hudba i soutěže o drobné ceny,“ uzavřela manažerka veletrhu
Klára Kaštylová.

Text a foto: JCCR
www.travelcon.cz, www.travelfest.cz

Druhý přednáškový sál se stane dějištěm
vůbec prvního setkání destinačních spo-
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Jak měřit zatížení destinace
cestovním ruchem
Mezi klíčové indikátory měření výkonnosti destinace patří „intenzita cestovního ruchu“. Většina manažerů destinačních
společností využívá jako jeden z hlavních ukazatelů sledování vývoje cestovního ruchu návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (dále jen návštěvnost HUZ). Tuto statistiku dlouhodobě sleduje Český statistický úřad, data jsou volně k dispozici a navíc je nyní snadno a přehledně můžete analyzovat v našem Marketingovém informačním systému.
Asi vás nepotěším, když otevřeně napíši, že sledovat absolutní návštěvnost
HUZ není z pohledu destinací dostačující.
Je to skvělé k rychlému přehledu, zda vám
v destinaci příjezdy rostou/stagnují/klesají,
jak se mění struktura příjezdů co do země
původu návštěvníka a jak se vám daří
rozložit návštěvnost v jednotlivých měsících během roku.
Tento ukazatel vám přestane stačit ve chvíli, kdy chcete porovnávat města, destinace,
kraje či země mezi sebou. Nebo chcete
sledovat cestovní ruch v širších souvislostech ve vztahu k rezidentům či zatížení
infrastruktury a kladete si otázky typu:
• „Je 880 000 turistů ubytovaných v HUZ
v Plzeňském kraji hodně, nebo málo?“
• „Jaký je poměr místních vůči turistům?
Nesnižuje se mi počet obyvatel v dané
oblasti dík rostoucímu počtu turistů?“
• „Jaké je celkové zatížení infrastruktury?“

Nasnadě je dopočítat z tohoto ukazatele ukazatel intenzity a hustoty. Potřebujeme k tomu v zásadě dva další parametry, kterými je počet obyvatel
a rozloha:
1. Intenzita cestovního ruchu je poměr přenocování turistů na počet
obyvatel.
2. Hustota cestovního ruchu je poměr
přenocování turistů na 1 km2 rozlohy
dané destinace.
Intenzita nám vypovídá více o vztahu
k místním obyvatelům (znamená počet
přespávajících turistů na jednoho místního obyvatele), hustota naopak o zátěži
na infrastrukturu a krajinu. Je také možné využít kombinace těchto tří parametrů a dopočítat celkovou hustotu všech
lidí, kteří se v dané destinaci pohybují.
Do tohoto výpočtu můžeme zahrnout
i nepřespávající hosty, tedy výletníky.

Nyní se ale budu detailněji věnovat zejména intenzitě cestovního ruchu.

Česká republika v porovnání
se zeměmi EU
Ukazatel intenzity souhrnně za EU každoročně zveřejňuje Eurostat. V současné
době jsou k dispozici data za rok 2017.
Česká republika měla v roce 2017 index
5,03 a znamená to tedy, že na 1 obyvatele připadá zhruba 5 turistů. Je to málo,
nebo hodně?
V rámci států EU bylo Česko na 20. příčce, tedy lehce pod průměrem států EU
(průměr 6,1). Nejvyšší intenzitu měl
Island (26), což je v tomto případě dáno
nízkým počtem obyvatel. Na druhém
místě byla Malta (20,8), na třetím Chorvatsko (20,7) a na čtvrtém Kypr (19,6).
Po výrazném odskoku následuje Rakousko (13,8), Řecko (10,3) a Španěl-

Obr. 1 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI HUZ V ROCE 2018

Zdroj: CzechTourism
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Obr. 2 INTENZITA CESTOVNÍHO RUCHU V EU (2017)

Zdroj: CzechTourism

sko (10,1). V rámci V4 máme intenzitu
nejvyšší (Maďarsko 3,2; Slovensko 2,7
a Polsko 2,2).
Opět tvrdím, že Česká republika jako destinace rozhodně nepatří mezi země přetížené cestovním ruchem. Je potřeba ovšem
sledovat tento ukazatel detailněji
(na úrovni krajů, oblastních DMO a ideálně
i měst či menších územních celků).

Intenzita cestovního ruchu ČR
v detailu
Pro tuto analýzu jsem využila novější
data ČSÚ z roku 2018. Intenzita cestovního ruchu České republiky se v roce
2018 zvýšila na hodnotu 5,22 a za nárůstem stojí zejména zvyšující se počet
přenocování v HUZ (nárůst o 4,31 %).
Počet obyvatel se téměř nezvýšil (nárůst jen o 0,35 %).
Z hlediska krajského členění není překvapivě na prvním místě Praha, ale Karlovarský kraj s intenzitou 17,77. Hlavní město
Praha má index téměř o 4 body nižší.
Pokud vyjmu z této analýzy Prahu (kterou
bych beztak doporučila vyhodnocovat
v tomto ohledu zvlášť a porovnávat ji
spíše s dalšími městy v Evropě než s kra-

ji ČR), dostanu žebříček krajů naprosto
odlišný od čistého porovnávání návštěvnosti HUZ. Za Karlovarským krajem následuje Královehradecký kraj (7,82), Jihočeský kraj (6,79) a jako čtvrtý je Liberecký
kraj (6,74). Karlovarský kraj se vymyká
složením turistů, kde za vysokou intenzitou stojí zahraniční hosté ( jedná se zejména o lázeňské hosty, kteří svojí dobou
pobytu a počtem přenocování zvyšují
intenzitu cestovního ruchu v tomto kraji).
TAB. 1: INTENZITA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR
V LETECH 2017–2018
Rok

Počet
přenocování HUZ

Počet
obyvatel

Intenzita

2017

53 219 395

10 589 526

5,03

2018

55 513 924

10 626 430

5,22

Zdroj: CzechTourism

Vzhledem k poměru turistů na obyvatele
má nejnižší index Středočeský kraj (1,94),
Ústecký kraj (2,06) a Moravskoslezský kraj
(2,29). Každý z těchto tří krajů má svá další
specifika. Například Ústecký kraj má sice
z tohoto úhlu pohledu nízkou intenzitu
cestovního ruchu, nicméně velkou část
cestovního ruchu v tomto kraji tvoří jednodenní návštěvníci, výletníci, ale i lidé, kteří
do tohoto kraje jezdí za nákupy. Největší
možný potenciál rozvoje vidím zejména

pro Středočeský kraj. Toto tvrzení bych
podpořila i dalším výše zmíněným parametrem, kterým je hustota cestovního ruchu.

Hustota cestovního ruchu ČR
v detailu
Hustota nám zohlední rozlohu destinace.
Číslo nám udává, kolik turistů v průměru
během roku 2018 přespávalo na 1 km2
daného regionu (počítá se z počtu přenocování a stále vycházíme ze statistiky
návštěvnosti HUZ, z analýzy jsem vyloučila
Prahu). Vzhledem k velikosti kraje tak
nejvíce turistů na 1 km2 měli v roce 2018
v Karlovarském kraji (1 586), Libereckém
kraji (942) Královéhradeckém kraji (905).
Tyto kraje vzhledem ke své rozloze obslouží za rok nejvíce turistů. Na konci pomyslného žebříčku je Kraj Vysočina, který má
poměrně velkou rozlohu, ale malý počet
turistů, dále Středočeský a Plzeňský kraj.

Hlavní město Praha
Prahu nyní porovnám samostatně, a to
opět v několika rovinách (využívám dostupná data ČSÚ za rok 2018). Hlavní
město Praha je z pohledu intenzity cestovního ruchu fenoménem! Na 1 obyvatele připadá v průměru 14 turistů. V porovnání s tím má Budapešť intenzitu
pouze 5,2, Vídeň 8,7.
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Holiday World
poprvé v Letňanech
Veletrh cestovního ruchu Holiday World se díky novému organizátorovi poprvé ve své 29leté
historii přestěhoval z pražských Holešovic do areálu výstaviště PVA EXPO v Letňanech. A dlužno
říci, že stěhování nebylo na škodu.
zek na území obou krajů, ale i nově
certifikovanou stezku podél Lužnice,
kterou připravila turistická oblast Toulava. „Změna místa veletrhu se podařila.
Nejen, že návštěvníci tuto změnu přijali
a dorazili ve velkém počtu, ale z hlediska technického zázemí a programu bylo
vše v kvalitě, která odpovídá důležitosti
této akce. Jsem velmi rád, že jsme se
připojili jako partnerský region právě
tohoto ročníku a těším se na pokračování spolupráce,“ uvedl Jaromír Polášek,
ředitel Jihočeské centrály cestovního
ruchu. Výrazně se na veletrhu prezentoval také Středočeský kraj. Hejtmanka
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová
v prostorách expozice mimo jiné pokřtila nové destinační logo „Střední Čechy
Nebudeme zastírat, že před letošním
veletrhem jsme u některých tradičních
vystavovatelů zaznamenali určité obavy
spojené se stěhováním této akce. „Najdou si lidé do Letňan cestu?“ tázali se
například. Tyto a podobné úvahy se ale
naštěstí ukázaly jako liché. Již první veletržní den ukázal, že areál PVA EXPO je pro
veletrhy dobrou adresou. Veškeré expozice prakticky pod jednou střechou, blízkost
MHD, dostatečně kapacitní parkoviště,
kvalitní zázemí či dostatek stravovacích
možností, to jsou jen některé ze silných
stránek letňanského výstaviště. A účastníci doprovodného programu museli
s povděkem kvitovat, že tento se odehrává v příjemných a především odhlučněných prostorech – řečníci na seminářích či
konferencích nemuseli překřikovat hudební produkci z expozic. Na druhou
stranu je pravda, že hudba linoucí se
z některých stánků i v době vyhražené
pro B2B jednání byla jinak od určité části
vystavovatelů terčem kritiky…
Ale zpět k veletrhu jako takovému,
resp. k jeho koncepci. Ta nabídla jednu
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OSOBNOST CESTOVNÍHO RUCHU –
HOLIDAY WORLD AWARD 2019 BEZ VÍTĚZE
Obvyklou součástí doprovodného programu veletrhu bývá vyhlašování nového nositele
ocenění Osobnost cestovního ruchu. Letošní rok byl v tomto směru výjimečný – kvůli
neférovým praktikám a napadení hlasovacího systému se vyhlašovatelé ankety (vydavatelství COT media a společnost ABF) rozhodli ocenění neudělit. Čestným uznáním ale
ocenili přínos všech ﬁnalistů letošního ročníku ankety pro cestovní ruch České republiky.
Do ﬁnále se probojovali (v abecedním pořadí): Martin Hák (město Český Krumlov), Pavel
Hlaváč (A.T.I.C. ČR), Petr Krč (CK Atis), Jiří Mánek (TS Lipensko), David Pastva (Křišťálové
údolí), Jaromír Polášek (Jihočeská centrála cestovního ruchu), Tomáš Rak (Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu), Michaela Severová (České dědictví UNESCO), Viliam Sivek
(Fórum cestovního ruchu ČR), Jiří Vaníček (VŠE).

pozoruhodnou změnu – konkrétně intenzivnější prezentaci regionů. Poprvé
se návštěvníci setkali s konceptem
Region World, pod jehož hlavičkou se
prezentovaly tuzemské kraje, města
a obce. Nosným tématem byla pěší
turistika. Partnerským krajem pro rok
2020 se stal Jihočeský kraj, jehož expozice se nesla v duchu hesla „Jižní
Čechy – opravdová láska“. Ve spolupráci
s Plzeňským krajem představil například
Zlatou stezku, více než 600km síť ste-

královské“. Touto značkou upozorňuje
Středočeská centrála cestovního ruchu
na fakt, že region vyniká v rámci republiky nejvyšší koncentrací hradů a královských měst. Královský námět bude
hlavním tématem středočeských novinek pro letošní turistickou sezonu.
Kraje se mohly představit také zahraničním novinářům. Agentura CzechTourism
totiž během veletrhu uspořádala první
ročník networkingové akce Media Day.

NETWORKING

Zástupci krajů na ní médiím z Ruska,
Polska, Rakouska, Německa, Slovenska
a Beneluxu představili výběr toho nejlákavějšího z regionu pro nadcházející
turistickou sezonu. „Práce se sociálními
sítěmi a PR je jeden z nejefektivnějších
nástrojů propagace destinací v zahraničí
a Media Day propojil všechny kraje s dvaceti novináři okolních zemí, Ruska a Beneluxu,“ pochvaloval si ředitel agentury
CzechTourism Jan Herget.
Holiday World jako takový byl samozřejmě veletrhem především outgoingovým.
Dal příležitost ke zviditelnění národním
turistických centrálám evropských i vzdálených destinací, cestovním kancelářím
a dalším subjektům. Partnerskou zemí
letošního ročníku bylo Tunisko, jedna
z českými turisty nejžádanějších destinací. Jak už to bývá, partnerská země významně ovlivnila doprovodný program
veletrhu a jeho společenského večera.
Na stánku Tuniska byla prezentována
tradiční tuniská řemesla jako výroba
keramiky, kovotepectví či malování hennou, návštěvníci mohli obdivovat ukázky
tuniského folkloru nebo umění orientální
tanečnice, k ochutnání bylo tuniské cukroví, datle apod.
Pozornosti byl tradičně hoden doprovodný program veletrhu. Zájemci se mohli
například seznámit s problematikou elektronické evidence tržeb, jejíž příští vlna
dopadne i na cestovní kanceláře, turistická informační centra a další subjekty.
Seminářem na toto aktuální téma přispě-

Travel Trends, který se zaměřil mimo
jiné na problematiku cestování různým způsobem hendikepovaných turistů. Reportáž z konference najdete na
www.icot.cz/25079.
Jedním z pilířů doprovodného programu
pro širokou veřejnost byl cestovatelský
festival Prima ZOOM WorldFilm. Ten je
mimochodem každoročně úplně prvním
velkým cestovatelským festivalem u nás.

HOLIDAY WORLD 2020
V ČÍSLECH

31 217 návštěvníků
489 vystavovatelů
46 zemí
výstavní
11 270 mplochy
2

režisér a polárník Petr Horký, programový
ředitel festivalu Prima ZOOM WorldFilm.
O víkendu se návštěvníci veletrhu mohli
mimo jiné rozloučit s týmem expedice
Tatra kolem světa 2. Jeho unikátní Tatru 815 si mohli také na vlastní oči prohlédnout. Jen o pár dní později, konkrétně 22. února, se expedice vydala na cestu, aby navázala na expedici Tatra kolem
světa z let 1987 až 1990. S detaily pro-

jektu návštěvníky seznámili dobrodruzi
Marek Havlíček a Petr Holeček.
Další „celebritou“ na veletrhu byl Josef
Vrtal, divákům televizního autosalonu
známý jako „expert Pepa“. Při této příležitosti se ale představil jako „Fotr na tripu“
a návštěvníkům poradil, jak s malými
dětmi projet Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii,
Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Uzbekistán
a Kazachstán. K vidění byl na místě i se
speciálně upravenou Toyotou Land Cruiser. Dalibor Gondík se s návštěvníky veletrhu živě podělil o své zkušenosti s cestováním karavanem po Slovensku a představil tak stejnojmenný pořad České televize. Doprovodný program nabídnul také
oblíbený filmový festival Expediční kamera. A již pojedenácté mohli zájemci soutěžit o Zájezdy za milion.
Novinkou veletrhu byl 1. ročník Matchmaking Business Meeting Tourism Prague 2020. Šlo o řízená B2B jednání mezi
českými i zahraničními podnikateli.

lo do programu Fórum cestovního ruchu
České republiky. Tradiční součástí doprovodného programu byla i série přednášek o vybraných destinacích, seminářů
a prezentací. Souběžně s veletrhem
probíhal také třetí ročník konference 360o

A nejen proto je vždy přehlídkou největších expedic, které v uplynulém roce
proběhly, setkáním autorů, kteří vydali
nové knihy či uvedli nové filmy. „Je to
svátek cestování a naprosto jedinečná
možnost se takto setkat,“ říká k festivalu

Souběžně s veletrhem Holiday World
mohli všichni zájemci v rámci jedné vstupenky navštívit také veletrh Památky –
muzea – řemesla.
Text: -redFoto: -pmu- a -gak-
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