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Když se nechodí pro víno,
ale za vínem

Do restartu oboru vložíme

750 000 Kč!
Nahraje koronavirus
zážitkům na vodě?
Zalehněte na matrace
a spočítejte si svoji marži
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S kým bych neměnil?
Jestli bych s někým dnes neměnil, jsou to rozhodně majitelé
cestovních kanceláří. Možná namítnete, že těžké to dnes mají
také hoteliéři, restauratéři, průvodci, majitelé konferenčních prostor, provozovatelé lázní i všichni další podnikatelé v cestovním
ruchu. O tom není sporu. Nemám ani v nejmenším za lubem
těžkosti těchto segmentů turismu zlehčovat, osobně si ale myslím, že touroperátoři mají nyní v řadě ohledů těžší pozici.
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Například hoteliéři v tuto chvíli (tedy v polovině dubna) vidí světlo na konci tunelu. Nestane-li se něco nepředvídaného, v horizontu týdnů by se jim mohli začít vracet hosté. Tedy ti tuzemští,
na zahraniční si zřejmě ještě nějaký čas počkají. Restauratéři už
pomalu leští příbory. Ale touroperátoři, zejména ti zaměření
na exotiku, ono pověstné světýlko vyhlížejí zatím marně. Ano,
začíná se mluvit o možném pootevření hranic, ale to hlavně kvůli
pendlerům, případně rodinám vyrážejícím do odlehlejších letovisek na Jadranu. Ale kdy se budou moci do světa vypravit milovníci exotiky? To je v daný moment ve hvězdách.
Jistě, i díky lobbování profesních svazů se vláda odhodlala k přípravě opatření, jež by měla touroperátorům pomoci, nicméně
kromě obecných nástrojů platných i pro ostatní segmenty a legislativního zakotvení možnosti vracet klientům místo peněz vouchery žádný specifický nástroj na pomoc cestovním kancelářím
v době uzávěrky tohoto vydání neexistoval. A upřímně: vládní
doporučení, aby se cestovní kanceláře na přechodnou dobu přeorientovaly na domácí cestovní ruch, muselo specialistům
na exotiku znít poněkud sadisticky.
Vy všichni, kteří se nyní snažíte udržet svůj byznys nad vodou
a zachovat pracovní místa svých zaměstnanců, máte můj hluboký
obdiv. Majitelé cestovních kanceláří obzvlášť. A to neříkám jen
proto, že moje kariéra v cestovním ruchu odstartovala u nejstaršího tuzemského touroperátora, díky čemuž mám k tomuto segmentu osobní vztah, ale opravdu si vážím vás všech, kdo neztrácíte víru v lepší zítřky. Mimochodem – jsou mezi vámi dokonce tak
nezdolní optimisté, kteří i v této chvíli veřejně avizují, že na příští
sezonu připravují zcela nové zájezdy do Asie…

Každý den nové zprávy
ze světa cestovního ruchu
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Cestovní ruch v době pandemické
Krize vyvolaná pandemií onemocnění COVID-19 připomněla hlavní úlohu
profesních svazů – víc než kdy dřív se nyní perou za své členy. Svoji roli
ale hrají i jednotlivé firmy, které dělají maximum pro co nejrychlejší
restart cestovního ruchu. Vydavatelství COT media není výjimkou.

13 TÉMA MĚSÍCE
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Vinařství, gastroturistika, zážitkový cestovní ruch
Zážitky různého druhu jsou dnes hlavním hnacím motorem světového
i tuzemského cestovního ruchu. My jsme si vzali na paškál fenomén
cestování za vínem, věnovali jsme se potenciálu našich krajů
v gastroturismu a zamysleli se nad tím, zda současná krize vyústí
ve vyšší poptávku po zážitcích na tuzemských řekách a přehradách.

27 DESTINACE MĚSÍCE
Německo, Slovensko
U našich západních i východních sousedů jsme pátrali po tom,
jak se pandemie nového koronaviru podepsala na marketingových
aktivitách jejich národních turistických centrál a jak budou tyto
země stimulovat turismus.
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33 REGION MĚSÍCE
Jihomoravský kraj
Jih Moravy patří k regionům s nejrozvinutějším cestovním ruchem.
My jsme se zaměřili na to, jaká je aktuální struktura destinačního
managementu v tomto kraji. A také na to, jak kraj využívá potenciálu
náročné klientely.

42 MARKETING
V této rubrice najdete zamyšlení nad aktuální úlohou věrnostních
programů, stejně jako ukázku toho, že i tuzemské subjekty
z cestovního ruchu zvládají v době krize marketingově komunikovat.

44 FINANCE
Víte, co je GOPPAR, jak se počítá a k čemu tento ukazatel slouží?
Napovíme, že úzce souvisí s marží, která by pro vás dnes měla
být alfou a omegou.

46 TECHNOLOGIE
Na jižní Moravě znovu ožívá projekt tzv. Jantarové stezky.
Životabudičem se stávají nové geolokační hry.

47 TRENDY A INOVACE
V této rubrice jsme se zajímali o aktuální stav a perspektivy výuky
cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické v Praze, detailnímu
rozboru podrobili tuzemský trh se zájezdy a zamysleli se nad tím,
čemu by se nyní měli věnovat hoteliéři.

52 DATA A ANALÝZY
Český statistický úřad zpracoval analýzu výjezdového
a domácího cestovního ruchu v roce 2019.

55 ASOCIACE
Přinášíme novinky z činnosti tuzemských profesních svazů.
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Jak je důležité míti
profesní svazy. A nejen je…
V současné době se naplno ukazuje, jak důležitou roli hrají asociace, svazy, sdružení a další subjekty
hájící zájmy podnikatelů v jednotlivých segmentech cestovního ruchu. S rukama v klíně ale nesedí ani
další instituce či jednotliví podnikatelé.
materiálem se můžete detailně seznámit
zde: https://1url.cz/@zachranny_plan.
V zájmu objektivity je pak třeba poznamenat, že se vláda některými z opatření navrhovaných profesními svazy nechala inspirovat a zařadila je do svého akčního plánu pro
cestovní ruch, který byl v době uzávěrky
tohoto vydání ve stadiu příprav.

Místy roztříštěné síly

V úvodníku minulého vydání jsem psal
o tom, že cestovní ruch nesmí v konkurenci
ostatních odvětví skončit jako otloukánek
a že se musí velmi hlasitě dožadovat podpory. A právě této role se nyní ujaly především profesní svazy napříč cestovním ruchem. Nebo jinak – tato jejich úloha nyní
více vystoupila na povrch, vždyť lobbingu
ve prospěch svých členů se většina z nich
věnovala i před příchodem nového koronaviru. Tu s větší, jinde s menší intenzitou.
A také se střídavými úspěchy. Každopádně
aktuální situace ozřejmuje smysl podnikatelských sdružení a profesních svazů naprosto
jednoznačně. A co je podstatné, a každý by
si to měl uvědomit, tyto instituce nyní nekopou jen za své členy, ale za obor jako takový. Tedy i za ty, kdo byli k fungování podobných společenstev skeptičtí a zatvrzele
odmítali do nich vstoupit, a dnes jen vyděšeně skřípou zuby nad chaotickými vládními
restrikcemi a nechápavě kroutí hlavou nad
systémem jejich uvolňování a nad opatřeními, která by podle vlády měla podnikatelům
a živnostníkům pomoci.

Spasí obor záchranný plán?
Je na místě připomenout, že mezi nejaktivnější v tomto směru patří kvintet Fórum
cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu,

6

Svaz léčebných lázní ČR a Hospodářská
komora ČR. Právě tyto svazy nejvíce připomínkovaly vládní opatření zamýšlená na pomoc cestovnímu ruchu a i díky jejich expertním názorům došlo k úpravě některých
parametrů zmiňovaných nástrojů. Na druhou
stranu je třeba konstatovat, že poměr vyna-

V současnosti je víc než kdy jindy
zapotřebí táhnout za jeden
provaz. To se sice rámcově daří,
drobná zaškobrtnutí ale bohužel
registrujeme.

loženého úsilí a výsledné podoby podpůrných opatření není úplně optimální (když
použijeme eufemismus). Ale co je hlavní:
první čtyři z pěti citovaných společenstev
přišly s vlastním návrhem záchranného
plánu pro cestovní ruch. Jeho součástí je
návrh krátkodobých i střednědobých opatření, která by měla přispět k udržení zaměstnanosti v cestovním ruchu a firmám pomoci
přežít období nouzového stavu. Ale nejen to,
v plánu je řešena také otázka dlouhodobé
podpory oboru, tedy na období 3–6 měsíců
po skončení stavu nouze, které by mělo být
ve znamení všeobecného restartu. S tímto

V současnosti je víc než kdy jindy zapotřebí
táhnout za jeden provaz. To se sice rámcově
daří, drobná zaškobrtnutí ale bohužel registrujeme. Například návrh jednoho z profesních svazů sdružujících cestovní kanceláře
a agentury, aby tyto subjekty přestaly komunikovat s klienty ve věci vracení záloh
za letos neuskutečněné zájezdy a prostřednictvím takto podnícené nespokojenosti
vyvolaly tlak na vládu s cílem uzákonit vouchery – proti takové praxi se okamžitě ohradila „konkurenční“ asociace. Na druhou
stranu je třeba asociacím sdružujícím subjekty činné ve výjezdovém cestovním ruchu
přiznat lobbistické schopnosti – zatímco ještě
začátkem dubna se spekulovalo o tom, že
hranice se jen tak neotevřou, již o čtrnáct
dní později se veřejně diskutovalo o tom, že
by se za určitých okolností mohly otevřít
koridory umožňující výjezdy našich občanů
do určitých částí Chorvatska či jiných „bezpečných“ destinací. To je na jednu stranu
v oné globální mizérii zajímavý krůček
vpřed, na stranu druhou si umíme představit, co při takových zprávách prožívají specialisté na exotiku či zájezdy do zemí, které
„z rozhodnutí strany (pardon, hnutí) a vlády“
bezpečné nejsou. A co se jim asi muselo
honit hlavou, když opakovaně z úst vládních
představitelů slyšeli teze o tom, že se mají
přeorientovat na domácí cestovní ruch, který
bude stát v příštích měsících vouchery, kampaněmi a dalšími způsoby podporovat…
Ale zpět k asociacím. Dle našeho názoru
leckdy dochází k zbytečnému tříštění sil.
Máme tu například Asociaci cestovních
kanceláří ČR a Asociaci českých cestovních
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kanceláří, přesto se někteří z jejich členů
spolu s dalšími subjekty sami na začátku
dubna formou otevřeného dopisu obrátili
na premiéra a vyzvali ho k jednání o řešení aktuální situace v turismu. Podobně pak
v oblasti horeca vznikla nová asociace
APRON, která sdružuje provozovatele
restaurací, kaváren a barů – přitom zde již
14 let máme Asociaci hotelů a restaurací
ČR… Co to znamená? Možná to, že by se
předsednictva a prezidia stávajících profesních svazů měla zamyslet nad tím, proč
se toto vše děje, tedy proč podnikatelé
nevyužívají zavedených struktur. Odpovídá
opravdu činnost profesních svazů představám podnikatelů? Kde jsou rezervy? Co by
šlo zlepšit? Není teď ten správný čas připomenout se s nabídkou členství nečlenům? A není třeba načase zamyslet se nad
strukturou a výší členských příspěvků?

Od roušek k restartovacím
projektům
Koronavirová krize ukázala ještě další fakt,
tentokrát pozitivní. Když jde do tuhého,
jsou Češi ochotni zapojit svoji kreativitu
a pomoci ostatním. Roušky si téměř všichni ušili sami (či za pomoci bližních), mnozí
se zapojili do dobrovolnické činnosti, jiní
pak finančně či naturáliemi pomohli zdravotnickým zařízením apod. Stejně tak lze
mluvit i o podnikatelích – také oni se ukázali jako kreativní a solidární. Nejenže se
snaží (leckdy i za cenu kličkování mezi
paragrafy) hledat cesty, jak současnou
situaci přestát, jako houby po dešti ale
také začaly z jejich iniciativy vyrůstat projekty, které mají za cíl pomoci ostatním.
Někteří hoteliéři tak třeba nabídli své
kapacity pro ubytování zdravotníků a dalších hrdinů z „první linie“ boje proti šíření
koronaviru, jiní se rozhodli ubytovávat lidi
bez domova, víme o pražském hotelu,
který své pokoje pronajímá jako luxusní
kanceláře těm, kterým už se zajídá klasický home office apod. A s radostí kvitujeme
nově vzniklé platformy jako Zachraň hotel,
Zachraň pivo apod., mobilní aplikace typu
Vyzvednisi.cz, aktivity portálu Hotelmax.cz
a další projekty. To vše nám dává víru
v lepší zítřky cestovního ruchu v České
republice. Budeme rádi, když nás na další
inspirativní příklady upozorníte – a ještě
radši s nimi seznámíme své čtenáře.

Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Shutterstock.com

COT media: Do podpory turismu
vložíme 750 000 korun
Jak už jste si mohli přečíst na iCOT.cz či na našem facebookovém profilu,
rozhodli jsme se i my těžce zkoušený cestovní ruch podpořit a do jeho
brzkého restartu investovat minimálně tři čtvrtě milionu korun.
Cestovní ruch patří mezi obory nejpostiženější pandemií koronaviru. Hotely, restaurace, cestovní kanceláře, turistické cíle,
dopravci či regiony, kteří společně vytvářejí podstatu průmyslu cestovního ruchu,
mnohdy řeší existenční problémy. „Cestovním ruchem žijeme, a tak nedopustíme,
aby padnul. Do podpory turismu zapojujeme všechny naše komunikační kanály:
tištěný měsíčník COT, elektronický newsletter, zpravodajský portál iCOT.cz i facebookový profil,“ uvádí jednatelka COT media
Eva Frindtová.

návštěvnosti…,“ říká šéfredaktor COT –
Celý o turismu Petr Manuel Ulrych.
„Zkrátka věříme v restart cestovního
ruchu,“ dodává Eva Frindtová.

Vydavatelství se tematice a problematice věnuje od počátku vypuknutí krize
spojené s šířením pandemie koronaviru.
„Od počátku koronavirové krize jsme
do poloviny dubna jen na portálu iCOT.cz
publikovali víc než 135 článků věnovaných aktuální situaci, aktivitám profesních svazů i jednotlivých podnikatelských subjektů, pozitivním příkladům,
návodům od expertů apod. V časopisu
COT – Celý o turismu jsme zavedli speciální rubriku, do které soustřeďujeme
aktuální a užitečné zprávy k momentální
situaci, zprávy tohoto druhu dostaly
prostor také v šesti newsletterech. Většina z nich je o tom, jak se snaží asociace, profesní svazy a subjekty pomáhat
podnikům v oboru. Věříme, že přijde
období, kdy budeme přinášet zprávy
o tom, kdy, kde a co se otvírá, o nových
termínech akcí a zvyšující se turistické

né s koronavirem a krizí. Chce i nadále
přinášet odborné informace o dlouhodobějších vizích a trendech. „A aby nezůstalo pouze u slov, rozhodli jsme se do podpory investovat. V našich mediálních
nosičích jsme prozatím alokovali inzertní
plochy v hodnotě 750 000 Kč, které bezplatně či za velmi zvýhodněných podmínek věnujeme subjektům cestovního
ruchu,“ doplňuje Eva Frindtová.

„I my jsme se museli hodně uskromnit
a nastavit krizový plán, přesto píšeme,
editujeme, publikujeme, mnohdy zdarma.
Proč? Protože je to potřeba! Udržet informovanost v cestovním ruchu je potřeba
víc, než kdykoliv jindy,“ vysvětluje jednatelka COT media. Vydavatelství se přitom
nechce věnovat jen tematice úzce spoje-

Nabídka platí prozatím do července 2020
s tím, že objednané inzertní plochy je
možné využít do konce letošního roku.
Podle vývoje v cestovním ruchu bude
částka případně navýšena a akce prodloužena.

Text: -redIlustrace: Shutterstock.com

5-2020

06-07_Korona.indd 7

7

23.04.20 14:01

TÉMA MĚSÍCE

Když se nechodí pro víno, ale za vínem
aneb Stav a perspektivy vinařské turistiky v ČR

Podle výzkumů subjektivního vnímání kvality života jsou obyvatelé vinařských
regionů šťastnější než jejich spoluobčané z jiných částí země. Podle lékařů je pití
vína vhodnou prevencí proti srdečně cévním nemocem. Podle gurmánů je pravým
labužnickým zážitkem snoubení jídla s vínem. A navíc, každé víno má svůj domov,
místo narození i rodiče – terroir, sklep a svého vinaře. Kombinace všech těchto
ingrediencí se ovšem nalahvovat ani koupit ve vinotéce nedá. Nezbývá, než se
vypravit za vínem, a to je důvod, proč vinařská turistika vzkvétá napříč kontinenty.
Úvodem krátká rekapitulace: je to 10 až
12 let, co vinaři odháněli turisty od svých
sklepů, hlavně ty na kolech. Pamatovali
si jen na 50. až 80. léta minulého století,
kdy vinařskou turistiku charakterizovaly
autobusové zájezdy horníků z Ostravy
nebo sklepní pitky intelektuálů z Prahy.
Ještě kolem roku 2000 zněly argumenty
vinařů: Nechceme tady turisty, budou
nám krást hrozny z vinic; baťůžkáři a cyklisté si u nás víno nekoupí, zdržují nás
od práce; přivolají na nás finanční úřad.

Počet producentů
vína v ČR: cca

700

Dnes přetéká kalendář vinařských akcí
nabídkou otevřených sklepů, vinobraní,
„zarážání hory“, svatomartinských ochutnávek a cyklistických výletů krajem vína.
Sklepní kolonie a uličky lákají do degustačních sklepů, nabízejí ubytování nad
sklepem a zvou do restaurací na snoubení
jídla s vínem. Jak malí a střední vinaři, tak
i ta největší vinařství se zapojují do festivalů otevřených sklepů, nabízejí turistický
program ve vlastních vinicích, degustačních stáncích i exkurze ve výrobních prostorech. Poptávka po zážitcích přivádí

14

firemní kolektivy do vinohradů, aby si
zkusily, jaké je být „den vinařem“, klienti si
kupují „svoji hlavu“ ve vinici, návštěvníci
hotelů vyrážejí s piknikovými koši do vinic.
V koších je vinné želé, vinná hořčice, vinný
mošt, olej a chléb z hroznových peciček –
všechno od vinaře z nedaleké obce.
Dynamikou rozvoje vinařské turistiky
předbíhá jižní Morava sousedy v Dolním
Rakousku. Kvalitou služeb ještě ne, ale
rozsahem nabídky ano. Sklepy Weinviertelu zůstaly rozsáhlým malebným skanzenem. Kolegové z branže tam řeší problém
„oživení a animací“ prázdných sklepů.
Malebnost a autenticitu prostředí, která
bere dech, dosáhli promyšlenou památkovou ochranou. Cenou za ni je fakt, že
v uličkách není kanalizace, někde ani
vodovod, a tudíž žádné turistické služby.
Kdo by je taky provozoval, když se malí
vinaři vytratili nebo změnili na střední
a větší výrobce vína. A tak 1 000 sklepních uliček Dolního Rakouska čeká na zázrak vzkříšení.
U nás je vše úplně obráceně. Moravské
sklepy nad zemí i pod zemí bují stavebním
ruchem a přestavbami. Původní rustikálnost je překrytá polystyrenem a perlinkou
zateplených fasád. Sklepy se mění na tu-

Foto: Nadace Partnerství

ristické provozovny. Investice vinařů-podnikatelů jsou zjevné na každém kroku.
Každý vinař vyrábějící alespoň pár tisíc
litrů vína má vše v nerezu a francouzském
nebo americkém dubu, sklepy jsou opravené a vysvícené, na příslušných místech
vykachlíkované. Na patře pokoje alespoň
pro 10 turistů. Vyšší třída vinařů staví
sklepní apartmány, penziony, panoramatické prosklené degustační místnosti přímo ve výrobních halách. Nejvyšší třída
buduje hotely a restaurace. Odhad počtu
nově budovaných zařízení a průměrných
investic vede za posledních deset k částce
3 miliardy Kč. Znamená to současně stovky pracovních míst a zásadní nárůst kapacit pro turistiku v regionu. Vklad takových
prostředků ze soukromých zdrojů převyšuje jakýkoliv dotační program a je jasným důkazem prosperity vinařství i navazující turistiky.
Je to všechno idylka? Z dálky možná ano,
zblízka ne. Prodej ze dvora přinesl tvrdě
vydřené seznamy stálých klientů, mezi
nimi i nejvzácnějších „firemních odběratelů“. Každá rozlitá flaška byla kdysi vizitkou
pohostinnosti vinaře, dnes musí přinést
byznys. Mít sklep už není jen vinařská
řehole, ale i obchod s „geniem loci“. Časy
i vinařská turistika se mění, ale jak a na co?
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Jak jsme na tom – fakta, šance,
výzvy, problémy
Nové výzvy pro vinařskou turistiku na jižní
Moravě je potřebné opřít o skutečný potenciál. Dostupná čísla vypovídají o těchto
faktech:
• Podle registru vinic je na Moravě vedeno přes 18 000 pěstitelů s osázenými
vinicemi na celkové ploše asi 17 500 ha.
Z toho 86 % vinic větších než 1 ha je
v držení pouze 7 % registrovaných pěstitelů. Naopak vinice do 0,2 ha jsou
v držení 75 % pěstitelů čili více než
13 000 malopěstitelů. (Největším vlastníkem vinic je Znovín Znojmo s 455 ha).
• Rozložení pěstitelů určuje i strukturu
producentů vína. Z dostupných čísel lze
odhadnout, že počet vinařů a vinařství
produkujících víno dosahuje 700 subjektů. Z toho významná část současně
poskytuje služby pro turistiku. Při počtu
310 vinařských obcí na Moravě je však
zřejmé, že rozložení vinařství v regionu
je velmi nerovnoměrné. Dvě největší

Graf

• Vývoz představoval 107 000 hl a byl
směrován převážně na Slovensko,
do Polska a do Německa.
Světýlka a stíny těchto čísel nám říkají:
• Na mapě vinařských regionů Evropy
jsme příliš malou tečkou. Jsme produktem pro domácí turistiku, o zahraniční
návštěvnosti se zatím vůbec nedá mluvit. Vývozem vína oslovujeme pouze
blízké trhy: Slovensko, Polsko a Německo. Na druhé straně se renomé moravských vín neuvěřitelně zlepšuje, z mezinárodních výstav a soutěží vozí naši
vinaři hromady medailí, takže odborníci
vinařskou oblast Morava již objevili. Ale
například pro širší klientelu z Rakouska
jsme podivíny s pokleslou vášní k polosladkým a sladkým vínům.
• Naším největším bohatstvím je živá tradice malých vinařů. Naučili se přežít a vzájemně si pomáhat zhruba v 80 sklepních
uličkách. V blízkém Weinviertelu si každého takového vinaře váží a prostřed-

NÁRŮST POČTU AKCÍ OTEVŘENÝCH SKLEPŮ VE VINAŘSKÝCH OBCÍCH
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lokality mají každá přes 500 sklepů, ale
najdeme desítky vinařských obcí, kde je
jeden nebo žádný registrovaný vinař.
• Produkce vína v ČR se v posledních pěti
letech pohybuje od 530 do 820 tisíc hl
ročně, z toho 2/3 jsou bílá a 1/3 červená
vína. V roce 2018 to bylo 710 000 hl
vína, ale objem dovezeného vína vzrostl
na 1 473 000 hektolitrů! Tuzemská produkce tak setrvale pokrývá zhruba 30 %
domácí spotřeby.

nictvím „Heuriger“ mu umožňují legálně
prodávat v sezoně svoje víno. V Německu si může vinař vybrat tři měsíce v roce,
ve kterých organizuje akce a má současně povoleno poskytovat drobné občerstvení. Podniká se jim pohodlně, kromě
běžných kontrol ve vinohradech a v sudech je nikdo neobtěžuje. U nás musí
mít vinař sklep s únikovým schodištěm,
obložený talíř může připravit jen ve vykachlíkované kuchyni, kvůli degustaci si
musí zřídit hostinskou živnost a k tomu

vést EET. Ti nejmenší vinaři by hostům
vlastně neměli ve sklepě nalít ani sklenku k ochutnání. Pokud se to nezmění,
kouzlo naší vinařské turistiky zmizí pod
hromadou zákonů.
• Přesto nám rakouští vinaři závidí akce
otevřených sklepů a zájem mladé generace. Souvisí to i s fenoménem „vinařského patriotismu“, kdy každý Čech má
svého vinaře téměř za přítele. Mezi
návštěvníky tvoří největší skupinu ženy
do 30 let, ony opravdu nejezdí pro víno,
i když si ho dost nakoupí, ale jezdí za vínem jako za zážitkem. Pro vinaře je
setkání s klientem nejlepším marketingem, proto v uplynulých deseti letech
dramaticky vzrostl počet vinařských akcí
v místě původu vína. Jak dokládá graf,
v roce 2008 se sklepy otevíraly v desítce
obcí, v současnosti je jenom těchto akcí
každý rok přes 60. V kalendáři akcí je
celkově 1 500 akcí ročně a za vínem se
jezdí bez ohledu na sezonu.
• Řady vinařů výrazně omládly a vína
dosahují i na mezinárodní úrovni vynikající kvality. Spolčování vinařů se zbavilo stigmat z doby komunismu, vinařský nebo zahrádkářský spolek, jako
základ pro organizování akcí, je téměř
v každé obci. Vybavenost vinařství
a jejich zapojení do vinařské turistiky je
enormní. Počet vinařských akcí pravděpodobně už kulminuje. Sklepní uličky se
staly centrem nabídky vinařských služeb a produktů.
• Vinařský fond věnuje na podporu marketingu a vinařské turistiky 14 mil. Kč
ročně. Národní vinařské centrum provozuje světově unikátní národní informační
server. Salon vín ČR byl zvolen hlasy
návštěvníků za TOP cíl vinařské turistiky.
Zákonná ochrana domácích vinařů před
černým dovozem vína ze zahraničí posílila důvěru k našim vínům. Co tedy čeká
vinařskou turistiku dále?

Spolupráce, synergie produktů
a poctivost ve službách
Zdá se, že dynamika rozvoje samotného
vinařství a služeb vinařské turistiky přibrzdila na rozcestí. Nejpopulárnější lokality jsou v hlavní sezoně zahlcené návštěvníky (Mikulov, Pavlov, Znojmo, Velké
Bílovice), své renomé si postupně vybudovaly i další vinařské města a obce
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Nahraje koronavirus zážitkům na vodě?
„Zážitek je nějaká událost, kterou člověk ve svém životě prodělal (zažil) a kterou si z těch či oněch důvodů
pamatuje delší dobu. Zážitky posléze obvykle tvoří základ osobních vzpomínek,“ dočtete se na Wikipedii.
Zážitkem je podle internetové encyklopedie „událost, která často bývá spojena s nějakou emocí (ať už kladnou,
zápornou, nebo i zcela neutrální)“. My pak dodáváme, že zážitky jsou v posledních letech čím dál častějším
důvodem, pro který se lidé vydávají na cesty.

Delší pobyty lze absolvovat na Slapech, Orlíku a na Lipně

Dá se předpokládat, že podobně tomu
bude i letos v létě, pokud tedy vláda neusoudí, že pro nás všechny bude lépe,
budeme-li sedět doma a s rouškou na obličeji. Každopádně vyjádření vládních představitelů v době uzávěrky tohoto vydání
nasvědčovala tomu, že zážitky budeme
muset minimálně v této sezoně vyhledávat především v tuzemsku. Lidé tak budou
odhalovat nejen dosud nepoznané kouty
své vlasti, ale budou prahnout i po nových
způsobech takovéhoto objevování. Dle
očekávání redakce vzroste poptávka
mimo jiné po pobytech na obytných lodích. Pojďme se proto na tento segment
podívat detailněji.

neme předpovědět, že budou-li do léta
uvolněny vládní restrikce, bude v mnoha
termínech problém najít volné plavidlo. A to
zejména na těch nejoblíbenějších úsecích.
A kam že se mohou lidé v Česku na loď
vypravit? Abstrahujeme-li od kanoí, kajaků či raftů, a pozornost zaměříme jen
na plachetnice, motorové lodě, čluny
a hausbóty, mapa dostupných cílů se nám
velmi zjednoduší. Jedná se prakticky
o splavné úseky Labe a Vltavy (a přehrady na ní), na Moravě pak o Baťův kanál
a část řeky Moravy. A všechny tyto vodní
cesty mají svá pro a proti.

Přehrady a spol.
Vltava alternativou
za holandské kanály?
Popularita dovolené na lodích v posledních
letech roste. Letos si ovšem Češi budou
zřejmě muset holandské kanály odpustit
a spokojit se s tuzemskými vodními toky.
Hlavně ale nesmějí srovnávat – souhrnná
délka vodních cest, počet lodí k pronájmu,
rozsah a kvalita infrastruktury i další parametry jsou totiž v daný moment prakticky
nesrovnatelné. Srovnání snesou snad jen
ceny… Nicméně je pravděpodobné, že poptávka bude. Dokonce si jako redakce trouf-
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Pokud jde o české přehrady, delší pobyty lze
absolvovat na Slapech, Orlíku a na Lipně.
Každá z těchto vodních ploch má svá specifika. Na Lipně je například třeba počítat
s tím, že je zde motorová plavba omezena
výkonem, tedy lze zde provozovat jen elektrolodě, lodě a hausbóty s malými motory
a plachetnice. Uživatelé plachetnic, zvyklí
na námořní plavbu, se ovšem musejí připravit na to, že na Lipně vítr nevane tak silně…

stejný „handicap“. Pro motorové lodě zde
není provoz omezen výkonem, na druhou
stranu je dáno, že lodě řízené osobami
bez průkazu vůdce malého plavidla smějí
plout maximálně rychlostí 12 km za hodinu. Orlická přehrada je obecně volnější,
má krásné pláže, na druhou stranu nedisponuje přílišným zázemím. V loňském
roce byla vodní nádrž kvůli rekonstrukci
lodního výtahu (zdvihadla) a celkové
údržbě a čištění vypuštěna, letos by však
(samozřejmě v závislosti na uvolnění
vládních restrikcí) už měla být plavba
po hladině Orlické přehrady možná.
Od začátku května do konce září by měl
být podle Hugo Roldána z Povodí Vltavy
rovněž funkční i lodní výtah, který prošel
první fází rekonstrukce. Veškeré rekonstrukční práce na tomto unikátním zařízení
mají skončit do roku 2022.
Rovněž na Slapské přehradě lze provozovat lodě všech uvažovaných kategorií,
milovníci plachtění zde musejí počítat
s tím, že na svoje radovánky budou mít
méně prostoru. Je zde ale zase lépe rozvinuta potřebná infrastruktura. Obecně je
Slapská přehrada známá lepším zázemím,
ale menšími kapacitami. To platí i pro místa, kde lze s lodí přirazit – je jich relativně
málo. Plout lze samozřejmě i mezi přehradami a plavbu si tak zpestřit a prodloužit.
Jen je nutné vzít na vědomí, že většina
půjčoven nepůjčuje lodě přes hráze přehrad – jejich zdolávání je totiž technicky
náročnější a plavidlům příliš nesvědčí.
Samostatnou kapitolou je Praha. Ano,
i v metropoli je možné si loď vypůjčit
a strávit na ní od několika hodin po několik
dnů. Pozornosti čtenáře v tomto ohledu
doporučujeme třeba webové stránky
výletní a party lodě Explorer (www.lodexplorer.cz), kde získají řadu doplňujících
informací od jejího provozovatele.

Plavbu usnadní almanach
Na Orlické přehradě, kryté okolními vysokými kopci, platí pro milovníky plachtění

Uživatelé tuzemských vodních cest si
občas stěžují na nedostatek informací
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potřebných ke komfortní plavbě, resp.
na to, že tyto informace musejí hledat
na různých místech. V tomto ohledu se ale
konečně blýská na lepší časy. Jak jsme
podrobněji informovali v letošním březnovém vydání, z iniciativy spolku Středočeské
vodní cesty by měl vzniknout almanach pro
rekreační plavbu, který by uživatelům přinesl ucelené informace. „V této publikaci by
měli její uživatelé najít základní bezpečnostní pravidla, kontakty na plavební komory, na mariny apod.,“ uvedl v rozhovoru
pro náš magazín ředitel spolku Dušan
Sahula. Podle jeho slov by měl být akcent
při vzniku publikace kladen na bezpečnost:
„Hodláme přispět k tomu, aby se k sobě
všichni lidé na vodě, tedy nejen uživatelé
rekreačních lodí, ale také plavci, rybáři,
veslaři, jezdci na skútrech, paddleboardech
a dalších prostředcích, chovali ohleduplně
a tolerantně.“ Na vzniku publikace by měli
spolupracovat i partneři z Jihočeského
kraje, ideálně také z kraje Ústeckého.

přední znalce tuzemských vodních cest.
Proto si dovolíme sdílet i jeho tipy na úseky,
které považuje za nejlepší, respektive nejatraktivnější. „Na prvním místě určitě zmíním Svatojánské proudy, tedy úsek Vltavy
pod známou vyhlídkou Máj, to je moje
opravdu srdeční záležitost. Krásná je ostatně celá plavba z Prahy na Slapy. A doporučit
můžu i cestu z Orlíku do Českých Budějovic,“ dělí se o své tipy Hagen. Záleží samozřejmě také na tom, kolik hodlá ten který
člověk strávit na lodi času. Pokud jde jen
o dva dny či prodloužený víkend, ideální je
horní úsek Vltavy, případně Slapská či Orlická přehrada. Zájemci o delší vodní dobrodružství pak mohou proplout celý splavný
úsek Labe či Vltavu od Slapské přehrady
k Mělníku. Během týdenní plavby je možné
doplout také třeba z Prahy do Českých
Budějovic a zpět, případně zkombinovat
pobyty na Slapech a Orlíku s plavbou
po horním či dolním úseku Vltavy.

na krátkodobé (maximálně jednodenní)
výpůjčky. „Tady bude záležet na tom, jaké
bude v létě počasí, zda budou mít lidé chuť
a finanční prostředky cestovat,“ říká Bártek. Tyto lodě se podle něj nerezervují
dlouho dopředu, finanční ztráty by tedy
nemusely být tak velké. A druhou skupinou
jsou kabinové obytné lodě a hausbóty.
Těch je na Baťově kanále k zapůjčení asi
sedmdesát. „Ty mívají rezervace dlouho
dopředu, někdy i rok a přes letní prázdniny
je víceméně vyprodaná celá jejich kapacita.
Podobně je tomu i letos. Bude hodně záležet na tom, kdy skončí restrikce a bude
na vodní cestě běžný provoz,“ uvádí Vojtěch Bártek a dodává, že tento segment
samozřejmě nemá nafukovací kapacitu,
takže případnou ztrátu z května či června
už zbytek plavební sezony nezachrání.
Pokud jde o ceny pronájmů lodí na Baťově
kanále, podobně jako v Čechách platí, že

Jde to i bez „papírů“
Jak už bylo uvedeno výše, loď u nás může
(podobně jako třeba v již zmiňovaném
Nizozemsku) řídit i člověk bez průkazu
vůdce malého plavidla. Záleží ale samozřejmě na podmínkách té které půjčovny.
Ve většině loděnic či půjčoven stačí absolvovat proškolení a držet se základních
pravidel. Je tu ale i varianta pro ty, kdo
průkaz vůdce malého plavidla nemají
a sami se na ovládání lodě necítí, a přesto
by si rádi zážitky na vodě dopřáli – mohou
si u některých firem půjčit loď i s kapitánem. „Je to samozřejmě dražší, ale poměrně oblíbená varianta,“ říká Daniël Hagen,
který na Vltavě provozuje již zmiňovanou
loď Explorer a její mladší a menší „sestru“
Chill. „Tuto možnost volí lidé, kteří chtějí
hodit všechny starosti za hlavu a plavbu si
maximálně užít. Naše posádka se postará
o řízení lodě, ale třeba i o stravování.
Na Exploreru můžete strávit dva dny nebo
celý týden. Doplout lze pod Slapy, ale klidně také až do Poděbrad či Ústí nad Labem.
Explorer je ideální pro velkou rodinu i pro
skupinu,“ vysvětluje. Bez posádky si zmíněné dvě lodě mohou půjčit jen držitelé
průkazu vůdce malého plavidla a se zkušenostmi s plavbou.
Daniël Hagen je sice většině odborné veřejnosti znám jako velký popularizátor Nizozemska a zprostředkovatel plaveb na tamních kanálech, rozhodně patří ale i mezi

Na Moravě je nejoblíbenějším cílem milovníků plavby Baťův kanál

Co se týká cen, plachetnici si lze u nás
obvykle vypůjčit za ceny od 10 do 20 tisíc
korun za týden, motorové lodě bez posádky a hausbóty pak od 14 do 28 tisíc korun
za týden. Za tyto ceny se lodě pronajímaly
i v posledních letech, k žádnému výraznému zdražení jejich provozovatelé nepřistoupili.

Baťův kanál – téměř vyprodáno
Oblíbeným cílem milovníků rekreační plavby
je také Morava. Tedy stejnojmenná řeka
a s ní také notoricky známý Baťův kanál.
Tato oblast v posledních letech doslova
praskala ve švech. Bude tomu tak i letos?
Podle Vojtěcha Bártka, ředitele obecně
prospěšné společnosti Baťův kanál, záleží
na typu plavidel. První skupinou je flotila
cca osmi desítek malých motorových člunů

se oproti loňsku příliš nezměnily. „Ke zvýšení došlo většinou jen u nových lodí či při
vylepšených službách. K paušálnímu zvyšování cen nedochází,“ uvádí Bártek.
Obecně lze kajutovou loď na Baťově kanále pronajmout za ceny od 10 do 30 tisíc
korun za týden.
Závěrem dodejme, že Baťův kanál disponuje jednou velkou předností – tou je
hustá síť cyklostezek v okolí, která propojuje řadu oblíbených turistických atraktivit
v regionu. Část lodí je proto vybavena
nosiči kol a pobyt na vodě je tak možné
ideálně zkombinovat s cyklovýlety.

Text: -pmuFoto: Jan Mottl, Shutterstock.com
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Jihomoravský kraj
v datech ČSÚ
V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na jižní Moravě se
v průběhu závěrečných tří měsíců loňského roku ubytovalo
celkem 433 810 hostů. To je oproti stejnému období v roce 2018
o 6,8 procenta více. Turisté v kraji strávili 764 439 nocí, což je
v meziročním srovnání o 9,3 procenta více. Přibylo jak domácích, tak i zahraničních turistů. Nejvíce nerezidentů přijelo ze
sousedních zemí – konkrétně ze Slovenska a dále z Polska
a Německa. Za celý rok 2019 zavítalo na jižní Moravu 2,14 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě 4,7 procenta.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ VE 4. ČTVRTLETÍ A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
62 955
113 643
176 598
listopad
48 054
99 683
147 737
prosinec
45 425
64 050
109 475
4. Q 2019
156 434
277 376
433 810
Podíl na ČR
6,0 %
13,2 %
9,2 %
rok 2019
757 400
1 379 859
2 137 259
Podíl na ČR
7,0 %
12,4 %
9,7 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
109 321
209 269
318 590
listopad
82 320
175 219
257 539
prosinec
78 684
109 626
188 310
4. Q 2019
270 325
494 114
764 439
Podíl na ČR
4,2 %
10,1 %
6,8 %
rok 2019
1 317 974
2 910 112
4 228 086
Podíl na ČR
4,8 %
9,8 %
7,4 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
+9,7
+5,9
+7,2
listopad
+13,8
+3,1
+6,4
prosinec
+11,1
+4,0
+6,8
4. Q 2019
+11,3
+4,5
+6,8
rok 2019
+10,3
+1,9
+4,7
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
+9,7
+11,3
+10,7
listopad
+8,4
+8,3
+8,4
prosinec
+8,0
+8,3
+8,2
4. Q 2019
+8,8
+9,6
+9,3
rok 2019
+7,9
+1,6
+3,5

Foto: Shutterstock.com

Foto: JCCR
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Boskovice centrem zážitků
Turisticky vyhledávaným cílem je město Boskovice, které vzniklo
z podhradí opevněného sídla starého feudálního rodu Boskoviců.
Městu dominují restaurované zříceniny hradu, který je, stejně
jako blízký zámek, v majetku rodiny Mensdorff-Pouilly.
Zámek s rozlehlým parkem představuje
pro veřejnost ukázku bytové kultury
a umění empiru. Z historických památek
lze jmenovat renesanční radnici, trojlodní
gotický chrám sv. Jakuba Staršího, hřbitovní kostel aj. K výjimečnosti a originalitě turistické nabídky přispívají dochované
a pro návštěvníky zpřístupněné židovské
památky – synagoga maior, rituální lázně
mikve a židovský hřbitov.

Historický větrný mlýn mezi poli na Kyjovsku

Boskovicko je však i skvělou destinací pro
aktivní zážitky. Zábavu a poučení najdeme
ve westernovém městečku Wild West City,

z masa dováženého z nedaleké pštrosí
farmy Doubravice nad Svitavou, jedné
z největších farem v chovu pštrosa dvojprstého (afrického). Velkým gurmánským
zážitkem je nabídka husích specialit z hus,
které se chovají na husí farmě Tovačov.

Graf 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU REZIDENTŮ
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Milovníci piva mohou navštívit pivovar
Černá Hora ze 13. století. Turisticky atraktivní jsou blízké zámky v Rájci-Jestřebí,

které přibližuje atmosféru drsného amerického Západu. Aktivní sportovní vyžití
nabízí golfové hřiště v nedalekém Kořenci
a pro milovníky cyklistiky jsou připraveny
cyklistické stezky a singltraily v nově vybudovaném areálu Sportpark Boskovice.

V 4. ČTVRTLETÍ 2019
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V této turisticky atraktivní lokalitě najdeme
i místa pro gurmány s nabídkou dobrého
jídla a wellness služeb. V blízkosti pivovaru
Černá Hora se nachází hotel s nabídkou
komfortního ubytování, wellnessového
centra a zážitkovou gastronomií. Wellnessové centrum nabízí Saunový svět,
Vodní spa, bazén s masážními tryskami,
vířivku, tepidarium, Kneippův chodník,
ledovou studnu, pivní lázně a různé druhy
masáží. Hotel láká na zajímavou atmosféru, kterou se prolíná historie, moderní
funkčnost a komfort. Gurmány a milovníky
dobrého jídla potěší nabídka hotelové
restaurace, která nabízí vynikající pokrmy,
skvělá piva a pivní speciality. Zážitkem
jsou speciality, které jsou připravované

Foto: Shutterstock.com

Kunštátě a Letovicích, stejně jako nádherná příroda CHKO Moravský kras. Město Boskovice a jeho okolí je skvělým
místem pro zážitkový cestovní ruch,
který pestrou nabídkou atraktivit a kvalitních služeb uspokojí potřeby širokého
spektra turistů.

Mgr. Věra Fišerová
odborná asistentka katedry cestovního ruchu
Vysoká škola hotelová v Praze
ﬁserova@vsh.cz
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Věrnostní program
a jeho cena

Asi nelze nesouhlasit s tezí, že se věrnost zákazníků vyplácí. Získat nového zákazníka může stát 5 až 25krát více než udržet stávajícího. Vedle zohlednění ceny akvizice zákazníků je třeba též zvážit ziskovost každého
zákazníka za delší časový úsek, tzv. hodnotu životnosti zákazníka, v anglickém originálu customer lifetime value (CLV).
Pro hoteliéry čelící tvrdé konkurenci
a měnícím se spotřebitelským preferencím to znamená, že neexistuje možnost
tvorbu věrnostního programu pokazit.
Přizpůsobení vztahu s klientem prostřednictvím věrnostního programu může
nejen zvyšovat příjmy, ale též kredibilitu
a vytvářet pozitivní obrázek o hotelu. Jak

Členové věrnostních
programů se vracejí

o 50 % častěji.
se však mohou hotely ve věku disruptorů
a nesmírné škály různých možností ubytování přiblížit k dosažení „svatého grálu
loajality značce“?
Věrnostní programy mají mnohá úskalí.
Každá značka hotelu bojuje s loajalitou
z mnoha důvodů. Konkurence je širší
a hlubší než kdy jindy, počínaje tradičními
velkými řetězci přes nezávislé hotely až
po alternativní formy ubytování. Několika
pohyby po klávesnici nebo chytrém telefonu mohou zákazníci objevit další místo
pro dovolenou – a za skvělou cenu. A co
víc, některé kreditní karty nabízejí všeobecné odměny uplatnitelné u mnoha

42

leteckých společností a hotelů, což značně komplikuje nalezení nejvhodnější
formy věrnostního programu pro konkrétní typ hotelu.
Dále je zde dilema přesného určení, co
zákazníci výměnou za svou loajalitu očekávají. U některých jsou exkluzivní slevy
nebo sbírání bodů výměnou za pobyt
zdarma silným motivem (doporučení:
možnost výměny věrnostních bodů za pobyt je třeba časově omezit, aby nedošlo
k nežádoucímu přečerpání této výhody).
Pro ostatní může být hlavní výhodou
rychlejší odbavení a alokace preferovaného pokoje (zde je velmi důležitá exekuce).
Pro menší hotely s omezenými zdroji
může být koncept loajality jen další položkou v seznamu potenciálních úkolů.
Studie ukazují, že věrnostní programy
mohou pozitivně ovlivnit výsledky podnikání. Například podle výzkumu společnosti Phocuswright s názvem US
Hotel Lodging Intermediaries Rise Again
43 % členů věrnostních programů provede rezervaci přes webové stránky hotelu. Studie Cornell University Center for
Hospitality zase zjistila, že členové věrnostních programů se vraceli do hotelu
téměř o 50 % častěji a obdobně se zvýšily jejich roční výdaje.

Je tu však háček: věrnostních programů
je nespočet, a žádný proto není unikátní.
Dle společnosti Colloquy Customer Loyalty Census bylo v USA identifikováno
3,8 miliardy jednotlivých věrnostních
členství, z čehož 1,1 miliardy představovaly programy v sektoru travel a hospitality. Asi proto nepřekvapí, že více než
polovina – asi 54 % – je neaktivní. Navíc
zhruba 28 % Američanů opustí program
bez získání jakékoli odměny.
Velmi důležité je, zda jsou zákazníci loajální k vašemu věrnostnímu programu kvůli
tomu, co mohou získat (transakční), nebo
jsou věrni vaší značce (emocionální). Věrnostní programy je třeba vnímat jako jeden z nástrojů usnadňující propojení spotřebitelů s vaší značkou. Pečlivé plánování
a správné používání řízení vztahů se zákazníky (CRM) mohou z věrnostního programu učinit klíčovou součást strategie
práce se zákazníky. V příštím vydání se
budu dál tomuto tématu věnovat a rozvedu jej o konkrétní příklady.

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
om
m
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COVID-19: Komunikace v době krize
Globální pandemie COVID-19 cestovní ruch nemilosrdně zasáhla. Paralyzovala pohyb, omezila poskytování služeb
a přinesla mnoho nových problémů. Zůstala nám však komunikace, která se stala naším největším spojencem.
Pokud to bylo jen trochu možné, nebyl to
a stále ještě není čas, aby se komunikace
zcela zastavila. Zejména na sociálních sítích. Ty uživatelé využívají daleko více než
kdykoliv předtím. Zahraniční statistiky mluví
až o 40% nárůstu používání sociálních sítí
oproti stavu před pandemií COVID-19. Pro
značky, které se rozhodly zůstat v komunikaci aktivní, to byla příležitost k prohloubení vztahů se svými fanoušky. Hlavním tématem se stala pomoc a podpora v nejrůznějších formách, a to jsme jako uživatelé
potřebovali vidět a slyšet.
Při přípravě tohoto článku jsem procházela
profily domácích i zahraničních hotelů a dívala se na jejich komunikaci. Někteří vše
zastavili, majitelé menších hotelů otevřeně
popisovali svoji velmi těžkou situaci a jiní
zveřejňovali informace, co se v hotelu děje.
Při hledání mě velmi zaujala komunikace
hotelového řetězce Orea Hotels. V komunikaci neustali a svým fanouškům nabízeli
zajímavý obsah, který snadno využili při
svém povinném pobytu doma. Co bylo
v nabídce? Pro dospělé gastro okénko, ze
kterého přicházely tipy od executive culinary chefa na přípravu výborného jídla doma
a pro děti zase chystala zábavu liška Eliška.
Orea nezapomněla ani na to nejdůležitější,
na pomoc. Sdíleli, jak šili roušky, věnovali
jídlo potřebným a poskytovali velkou podporu. Za tento styl komunikace si zaslouží
velký palec nahoru. I když váš hotel komunikaci omezil, nic není špatně. V čase globální pandemie nikdo z nás není expertem
na komunikaci, protože jsme se s podobným stavem zatím nikdy nesetkali. Proto je
důležité najít takový styl komunikace i řešení, které budou vaší značce a podnikání
nejvíce vyhovovat. Jak ale využít čas, který
jsme kvůli pandemii získali? Nabízím tři
praktické tipy.

Komunikační audit
Po první analýze jděte dál a udělejte kompletní audit marketingové komunikace
a nezapomeňte na sociální sítě. Analyzujte
jejich obsah (obrázky, videa, články na blogu, prezentace, infografiky), který jste
publikovali a kriticky zhodnoťte výkon těchto sociálních sítí. Pomohly zvýšit návštěvnost vašich webových stránek? Získali jste
nové odběratele newsletteru? Zvýšila se
na vašem profilu míra zaujetí? Dále zhod-

komunikačním nástrojem (ne-li ještě větším
než v minulosti). Rozplánujte, do kterých
článků je použijete a ze kterých částí připravíte materiál pro sociální sítě.
Pro tvorbu zmíněných videí zapojte i své
zákazníky. Nyní máme k dispozici o něco
více času než obvykle, tak proč ho nevyužít
pro natočení krátkých rozhovorů? Pro tento
účel využijte třeba aplikaci Zoom a se zákazníky pohovořte o tom, jak byli s vašimi

GASTRO OKÉNKO OREA HOTELS

noťte, jak fungovaly výzvy k akci, které jste
v komunikaci používali. Byly dostatečně
silné a vyvolaly akci, kterou jste očekávali?
Uvedená analýza je příležitostí pro nápady
na tvorbu obsahu, který budete v další
komunikaci potřebovat. Po těžkém období
se budeme všichni snažit co nejrychleji
obnovit všechny své služby a aktivně komunikovat se zákazníky, a na to je dobré se
nyní předem připravit.

Hloubková analýza

Plánujte obsah

Kdy jste naposled udělali kompletní analýzu
chování svých zákazníků? Detailně se podívali na jejich nákupní chování a zvyky. Nezměnily se jejich zvyklosti od vaší poslední
analýzy? Jaké informace, kde a jakým způsobem hledají? Používají stále stejná klíčová
slova? Nezačali vaši klienti pro vyhledávání
vašich služeb používat jiné výrazy?

Díky auditu již víte, co vám v komunikaci
fungovalo, a co ne. Nyní tak můžete naplánovat tvorbu obsahu, pro který obvykle
potřebujete více času. Třeba videa. I když je
nebudete nyní kompletně vytvářet, připravte plán. Rozmyslete si, co a jak budete
potřebovat komunikovat. Jsem přesvědčená, že videa budou i nadále důležitým

službami spokojení. V dalších měsících
tento obsah snadno využijete již na zmíněném webu, blogu, sociálních sítích nebo
newsletteru. A může to být pro všechny
i špetka motivace a naděje, že se brzy
vydáme na lepší cestu.
I přestože nás COVID-19 všechny nemilosrdně zasáhl, můžeme udělat maximum
pro to, abychom celou situaci a hlavně čas,
který nyní máme k dispozici, maximálně
využili a naše úsilí se nám v nadcházejících měsících zúročilo. Velmi vám všem
držím pěsti!
Autorkou textu je
Ing. Kateřina Rotterová
ze společnosti
Destination Marketing.
katerina.rotterova@destmark.eu
Tel.: +420 605 376 527
www.destmark.eu
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TRENDY A INOVACE

Pod pokličku trhu cestovních kanceláří
Zájezdový cestovní ruch je jako překážkový běh: sotva zdolá jednu nástrahu, vynoří se nejedna další.
Tentokrát to osud hodně přehnal. Co se ukáže, až překonáme neočekávanou pandemii?
Především je nutné konstatovat, že cestovní ruch zatím stále rostl. Cestování je
prestiž, zvyk a čím dál méně zbytná
náplň života. K tomu se přidala konjunktura, vysoká zaměstnanost a zvyšování
mezd, tedy chuť utrácet, a v neposlední
řadě sítě, blogy a influenceři, propagující
svou činností turismus možná víc než
všechny cestovky dohromady. Jenže
přestože přesvědčovali, že cestovat

kosti cestovní kanceláře hodnotí Tomáš
Novák z Travel Family takto: „Pro klienty
je větší velikost cestovní kanceláře výhodou, protože dokáže v případě poptávky
jakýchkoli doplňkových služeb nebo
řešení vzniklých situací na dovolené
pružněji reagovat než menší cestovní
kanceláře. Také čím větší cestovní kancelář je, tím na jedné straně umí snížit
procento fixních režií na jednotlivý zájezd

po vlastní ose je skvělé, je pro hodně lidí
přijatelnější mít méně starostí a experimentu i za vyšší cenu. Takže zatímco
výdaje na cestovní ruch dle platební
bilance ČR vzrostly v roce 2019 oproti
2018 o necelá 4 %, obraty cestovek
vzrostly podle Asociace cestovních kanceláří ČR meziročně přibližně o 18 %.
Média nezaznamenala úpadek žádné
české cestovní kanceláře (konec CK Neckermann byl zaviněn pádem anglické,
potažmo německé matky). Jenže pandemie za tím vším udělala tlustou čáru.

a může si vyjednat lepší podmínky v zahraničí s partnery, a tím je pro klienty
dovolená cenově dostupnější. Na druhé
straně je velikost větší riziko pro samotnou cestovní kancelář. Pokud se například stane něco v nějaké destinaci a lidé
přestanou mít chuť cestovat a koupit si
dovolenou, tak je pak důležité, jaké jsou
plány cestovní kanceláře, a to, zda poskytnout dovolenou pro 1 000 lidí anebo
pro 10 000 lidí. Důvodem je, že asi 50 %
kontraktů cestovní kanceláře je fixních,
nezávisle na tom, kolik se prodá.“

Velikost cestovní kanceláře –
výhoda, nebo slabina?

Eva Němečková k tomu ještě za FIRO-tour podotkla: „Výhodou velikosti cestovní kanceláře není výše jejích prodejních obratů, nýbrž rozložení podnikatelského rizika na více produktů a větší
počet cílových destinací. To s sebou

Pád CK Thomas Cook poněkud naboural
obraz: jméno + velikost = jistota. Jak to
vidí sami představitelé velkých cestovních kanceláří? Výhody a nevýhody veli-
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nese zásadní výhodu – a to odolnost
proti případnému dočasnému výkyvu či
jinému druhu dočasné nestability v konkrétní destinaci. Klienti tak mají možnost
změnit destinaci, aniž by museli změnit
cestovní kancelář.“ Ondřej Rušikvas
z CK Blue Style však upozorňuje: „Velké
korporace mohou ztrácet přímé napojení na klienta ve snaze nabídnout vše
za každou cenu. Naopak rodinný charakter firmy definuje její přístup ke každému klientovi, což považujeme
za přednost.“ Objektivně to shrnuje
předseda touroperátorské sekce ACK ČR
Zdeněk Kříž: „Velikost cestovní kanceláře je nepochybně výhodou, pokud působí v masovém segmentu cestovního
ruchu, protože je schopna díky objemu
nakupovaných jak leteckých, tak ubytovacích kapacit dosáhnout lepších cen
od dodavatelů, a tedy i výhodnějších
prodejních cen. Pro tento velký objem
klientů zkoncentrovaných do určitých
destinací a kapacit má taková cestovní
kancelář zároveň nastaven i svůj vnitřní
systém fungování (product management, prodej, zákaznický servis atd.).
Takové nastavení se však stává nevýhodou v momentě, kdy klient ‚vybočí‘
ve svých požadavcích ze standardních
produktů a poptává něco jiného. Zde se
stává pro takovou cestovní kancelář její
nastavení rezervačních a prodejních
systémů, struktura fungování, způsob
proškolení prodejního personálu a další
atributy nevýhodou a ke slovu přicházejí
menší a flexibilnější cestovní kanceláře,
které jsou schopny více naslouchat
individuálním přáním klientů.“

Místo je pro velké i malé, ale…
Na seznamu MMR bylo k 5. 4. 2020 oproti loňským 875 „jen“ 841 aktivních cestovních kanceláří. Z toho přibližně desítka
nejsou běžné cestovky, ale prokazatelně
prodloužené prodejní ruce lázní či hotelů,
o něco málo víc jsou kanceláře zaměřené
výlučně na incentivní a kongresovou
turistiku a desítka kanceláří nedoložila
potřebné doklady. Takže na 800 cestovních kanceláří, které nabízejí služby běžným cestovatelům. K tomu nabídka za-
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hraničních cestovních kanceláří a hlavně,
bookingových serverů a jiných subjektů,
které na internetu zprostředkují služby
a rady cestovatelům včetně takových,
co podrobně popíší atraktivity a nabídnou pro pohyb v popisované zemi své
služby nebo kontakt na místní poskytovatele. Samozřejmě s tím, že si tak cestu
sestavíte podle své nátury, flexibilněji
a levněji. Ten příslib nemusí vždy klamat,
i když předem se to pozná těžko. Internet dnes s oblibou zvládají i aktivní senioři, a mladí se od něj neodtrhnou.
Bude tedy, až se situace znormalizuje,
perspektivně vůbec někdo používat
cestovní kancelář? Jsem přesvědčena,
že bude. Pro rozhodování o cestě nejspíš
všichni použijí nejrůznější informace
na síti. Samostatní mladí se vydají
na dobrodružný vandr i bez itineráře.
Naproti tomu dost velká část seniorů
nechá konkrétní zařízení nakonec stejně
na cestovce – je to jistota, že nebudou
na žádné problémy sami, a to se počítá.
Tím víc, čím složitější je situace. Někteří
z nich budou ostatně docela rádi cestovat
ve skupině, aby se necítili osamělí, resp.
využili program nachystaný pro jejich
věkovou kategorii ze strany cestovní
kanceláře. Iniciativa hotelů se v tomto
ohledu totiž orientuje téměř výlučně
na rodiny s dětmi. Příkladem úspěchu
může být trvalé rozšiřování portfolia dvou
takto vyhraněných cestovních kanceláří,
co dříve lákaly především na slevy 55+,
zatímco nyní každoročně rozšiřují i repertoár toulavých a zhusta i finančně dost
náročných programů. Z označení 55+ se
ostatně mezitím stalo marketingové
heslo, ale to je jiné téma.
Něco podobného však platí i pro rodiny
s dětmi. Dobrodružná výprava, kdy nevíme, co bude zítra, může být atraktivní pro
děti, ale ne pro většinu jejich rodičů. Program pro děti hotely zařídí, jistotu a podporu za všech okolností nikoliv. Konkrétně
se to nyní projevilo při nákaze koronavirem. Kdo jede s cestovní kanceláří, má
jistou podporu a případně i vrácení peněz.
Kdo si našel a sestavil dovolenou sám,
má starosti navíc a může mít smůlu.
Třetí skupina, méně početná, ale neméně
významná, budou ti, kdo by si sice dovedli cestu zařídit sami, ale jejichž zájmy
jsou orientovány jiným směrem. Čas

využijí pro ně cennějším způsobem než
zařizováním náročné originální dovolené.
To si mohou dovolit zaplatit.

Klienti budou, jenže…
Až pominou zákazy a vyšumí strach,
klienti pro cestovní kanceláře budou.
Ale i delší čas poté jich bude míň a s jinými požadavky. Do té doby je třeba
přežít – a po ní splácet státní pomoc
a dluhy. S relativně minimálními šrámy
vyjdou z letošní krize leda one man/
woman show cestovky s tailor-made
programem operovaným z vlastního
objektu. Jenže to je spíš pokus o vtip
než praxe. Druhým méně poškozeným
typem budou operátoři služebních cest.
Zákazy se uvolní rychleji a přechod
na on-line a podobné jednání bude sice
patrný, ale rozhodně ne stoprocentní.
Běžné cestovky odepíší i při nejoptimističtějším scénáři polovinu letošní sezony
kvůli zákazům – a z té druhé velkou část
kvůli strachu a nejistotám. O zdraví,
o zaměstnání – a také bude hrát roli,
kolik ubytovacích zařízení kde a v jakém
stavu přežije. Uvažované vouchery
na domácí dovolenou outgoingu pomohou leda od klientů. Blaze cestovkám,
které dělají také DCR, samozřejmě v případě, že se jim podaří vyjednat taková
pravidla, aby „koronové“ vouchery nešly
zcela mimo ně. Aby pro podniky bylo
jednodušší zúřadovat souhrnnou fakturu
od cestovní kanceláře než jednotlivé
pobyty zaměstnanců. Věřím, že asociace
cestovních kanceláří napnou i v tomto
své síly. Nicméně ekonomiku cestovek
nečeká nic dobrého. Státní příspěvek
pokryje jen minimální část nákladů během zákazů. Všechno ostatní zůstane
na bedrech cestovních kanceláří – a bezúročné půjčky to jen rozloží v čase. Také
možnost odložit splatnost vratek za zrušené zájezdy na vouchery do srpna 2021
(zaplať Bůh za ni) řeší okamžité přežití –
ale jinak problém jen přesouvá. Takže,
pokud vláda nepřidá další pomoc, rok
2021 bude spíš než hojení ran znamenat
prubířskou zkoušku.

Co očekávat ohledně klientů
Každopádně jich bude míň a s menší
kupní silou. Odložené dovolené z letoška, jakož i ekonomické následky pandemie sníží početní potenciál. Movití podnikatelé sice budou mít i nadále dost
prostředků, ale nejspíš méně času. Takže

spíš než cesty kolem světa budou vyhledávat kratší relaxace s co největší jistotou návratu pro nečekané události. Těmi
může být i opakovaný nástup covidu.
Schopnost cílových zemí vypořádat se
s něčím takovým bude hrát roli při volbě
cestování i těch movitých, kteří se nemusejí starat o podnik. Střední vrstvy
v nezanedbatelné míře zchudnou. Takže
pro výběr dovolené bude určující poměr
cena / ještě přijatelný komfort.

Co očekávat od trhu
cestovních kanceláří
Heslem nejen letošního a příštího roku
bude maximální efektivita. Část cestovních kanceláří ukončí či přeruší činnost.
Nemusejí to být zrovna jen bankroty,
mohou tiše skončit i zakladatelé z devadesátých let, kteří až dosud podnikali
spíš proto, že cestovní ruch je droga,
než že by byli ještě museli vydělávat.
Letošní rok skončí většinou v červených
číslech – a ten příští nebude o moc lepší.

Počet cestovních
kanceláří v Česku:

841
Ziskovost bude muset jít dolů, trh vyšší
ceny neunese, zatímco u nákladů, přinejmenším některých, tomu bude naopak. Řešení? Snížit nepřímé obchodní
náklady (nájem × home office, snížení
počtu zaměstnanců na korunu výkonu
apod.) a snažit se udržet, resp. snížit
i přímé vstupy – lepším vytížením, lepšími podmínkami nákupu.
Koncentrace a diferenciace na trhu cestovních kanceláří tak nyní nastane podstatně větší měrou než kdy v minulosti.
Nakolik půjde o slučování, součinnost
nebo o bratrovražedný boj, záleží
na charakteru hráčů. Z hlediska hospodárnosti a udržitelnosti je však logické
rozdělení trhu na pár velkých univerzálních kanceláří, na specialisty, kteří dělají
to, co se těm velkým nevyplatí, a na tailor-made cestovky, které mohou být
klidně i velmi malé.

Text: Ing. Eva Mráčková, Czech Travel Press
Foto: Shutterstock.com
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