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AKTUÁLNĚ

Letecké cestování v Česku
nedostupným snem?
Turistický průmysl je segmentem, který na pandemii nového typu koronaviru a na celosvětová restriktivní
opatření doplatil nejvíce. Což platí i pro leteckou přepravu, která začala ve druhé polovině května pomalu
ožívat. Bude to však proces dlouhý a bolestný.
Mnohé aerolinky avizují restart provozu
třeba až na červenec – jednak je vše nutné sladit s mezinárodními dohodami,
jednak nelze létat bez obnovení důvěry
pasažérů. Mnohé letecké společnosti tak
ohlašují masivní propouštění, jiné – včetně
gigantů jako British Airways, Air France či

Proto je dnes tématem prakticky všech
evropských vlád diskuse o podpoře letecké
dopravy. Primární je podpora likvidity, aby
se podařilo překlenout kritické období, kdy
osobní letecká doprava prakticky ustala.
Zřejmé je, že pád skupiny Smartwings by
znamenal významné zhoršení výhledu pro

rodních dopravců se přežil a je možné se
spoléhat jen na soukromé komerční společnosti. Mohlo se zdát, že je úplně jedno,
zda u nás máme nějakou domácí leteckou
společnost, nebo ne. Pak přišlo uzemnění
Boeingů a nakonec Covi krize. A ukazuje
se, že bez silného domácího přepravce
nejde obnovit normální chod cestovního
ruchu. Zánik domácího přepravce by znamenal velké problémy.“
Experti vědí, co je ve hře. Jistě, i bez letadel
SWG se český turista či byznysmen
do světa dostane. Jen je možné, že to bude
násobně déle trvat a násobně za to i zaplatí. Doba, kdy letadla SWG seděla na ruzyňském letišti, takový model nabídla –
cesta do oblíbeného Dubrovníku letadly
cizích společností trvala přibližně desetkrát
delší čas a také byla asi čtyřikrát dražší.

Lufthansa – hledají pomoc u národních
vlád. Na obou stranách Atlantiku není
v této době státní pomoc aerolinkám ničím
výjimečným – začátkem května Evropská
komise posvětila státní pomoc francouzské
vlády pro Air France ve výši 7 mld. eur,
americké ministerstvo financí schválilo
velkým americkým leteckým společnostem záchranný balíček ve výši 25 mld. USD.
Do svých domácích přepravců investovaly
i italská, nizozemská a rakouská vláda.
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osobní leteckou dopravu v ČR, protože
obnovení letecké dopravy bude provázeno
velkými problémy a bude velice pozvolné.
Výpadek lokálně bázovaných aerolinek by
byl citelný a bezpochyby by se projevil
zvýšením ceny letenek. Představa, že nějaký jiný dopravce rychle nahradí výpadek
v kapacitě, je neadekvátní. Flexibilita v zaplňování mezer na trhu nefungovala dokonale ani v normálních tržních podmínkách,“
míní Petr Kováč, expert na leteckou dopravu Ernst & Young.

Letecká doprava jako
strategická služba

Jaká bude česká cesta?

Česko o pomoci české letecké společnosti
Smartwings Group (SWG), která vlastní
i značku ČSA, pouze vzrušeně debatuje.
Z reakcí politiků se dokonce zdá, že nejlepším řešením je nechat SWG napospas a počkat, až trh vše vyřeší a prostor po krachující společnosti zaplní trh. Jistotu politiků
nepotvrzují experti. „Letecká doprava prochází momentálně velkou změnou a význam skupiny Smartwings/ČSA bude do budoucna mnohem silnější. Pravidelná, cenově dostupná letecká doprava je strategickou službou, která má návaznost na růst
HDP v ekonomikách jednotlivých států.

Ve srovnání s evropskými a světovými obry
je česká skupina Smartwings Group skutečně jen malým privátním hráčem. Ze všech
faktů je přitom zřejmé, že existence skupiny
je pro Česko i jeho ekonomiku zásadně
důležitá. Ostatně ne náhodou je letecká
doprava součástí tuzemské kritické infrastruktury. Podporu Smartwings i ČSA již
v dubnu vyjádřila veřejně Asociace cestovních kanceláří, stejně jako ji vyjadřují jednotlivé cestovní kanceláře, letiště či experti.
Potvrzuje to znovu i místopředseda a mluvčí ACK ČR Jan Papež: „V posledních letech
se mohlo zdát, že institut takzvaných ná-

Skupina Smartwings Group je z globálního
hlediska malá. Přesto pod značkami Smartwings a ČSA, což jsou dvě ze tří v Praze
bázovaných značek, přepraví ročně jen
do Prahy či z Prahy 5,4 milionu pasažérů.
V hlavní sezoně vypraví do 80 destinací
na 300 letů denně z celkem 12 základen
v 7 zemích, přičemž 70 % všech letů tvoří
pravidelné linky. Podíl SWG na tuzemské
turistické přepravě přesahuje 85 %.
Je zřejmé, že ani ti největší letečtí přepravci se bez státní pomoci s dopady pandemie nevyrovnají, svědčí o tom i společné
prohlášení, jímž již na konci dubna generální ředitelka ACI Angela Gittensová a generální ředitel IATA Alexandre de Juniac
vyzvali evropské vlády k záchraně leteckého průmyslu, letišť a leteckých dopravců.
Letecká doprava je totiž zásadní pro podporu globálních dodavatelských řetězců
a pro plnou obnovu ekonomiky. Nad českou leteckou přepravou ještě o dva měsíce
později visel velký otazník.

Text: Petr Karban
Foto: Shutterstock.com
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COVID-19 a jeho dopady na cestovní ruch
Ještě na začátku tohoto roku všichni očekávali, že pozitivní trend v příjezdové i domácí turistice v České
republice bude pokračovat i v příštích letech. Situace s pandemií COVID-19 předpoklady změnila. V současné chvíli ještě nikdo není schopen analyzovat následky; dopady však budou jistě výraznější než po ekonomické krizi z konce minulého desetiletí.
Cestovní ruch na globální bázi čelí doposud největší výzvě v historii. Týká se to
celého sektoru, který je vzájemně provázán a zahrnuje letecké společnosti, ubytovací zařízení, kongresová centra, cestovní kanceláře, eventové agentury,
výletní lodě, restaurace a gastroprovozy,
průvodcovské služby, památky, hrady
a zámky a mnoho dalších oblastí včetně
dodavatelů, kteří jsou na cestovní ruch
nepřímo navázáni.

bude po celý rok 2020 a zřejmě i nadcházející léta velmi zasažen. Z naší země
se to netýká jen Prahy, ale třeba i Českého Krumlova, Karlových Varů, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a mnoha
dalších měst, kde významnou roli hrají
zahraniční hosté.

ticky předvídá, že úroveň roku 2019
ve všech třech indikátorech může být
dosažena již v roce 2022.
Jenže co rok právě probíhající? Současná
situace nabízí příležitost pro domácí cestovní ruch. Regionální ubytovací zařízení

Graf ODHAD VÝVOJE PRŮMĚRNÉ OBSAZENOSTI, ADR A REVPAR PRO ROK 2020 A 2021

VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH MĚSTECH* (V PROCENTECH)

2019
United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) celosvětově předvídá
20–30% pokles příjmů z mezinárodního
cestovního ruchu, což znamená ztrátu
růstu posledních šesti až osmi let. Pro
střední a východní Evropu se v roce 2020
dokonce předvídá snížení mezinárodního cestovního ruchu o 35 %, což činí
přibližně 50 milionů hostů (studie Oxford
Economics).
UNWTO pro srovnání uvádí, že výkon
mezinárodního cestovního ruchu v roce
2009 se v důsledku světové hospodářské
krize snížil o 4 %. Po krizi v roce 2008
trvalo evropským hotelům od jejího počátku (počítáno od září 2008) pět let, aby
dosáhly stejné obsazenosti jako před
krizí, a dokonce šest let, aby dosáhly
stejné hodnoty v RevPAR (Revenue per
Available Room) – tedy obratu.
Co se týče České republiky, z analýzy,
kterou si nechala zpracovat agentura
CzechTourism, vyplývá, že spotřeba cestovního ruchu v ČR se za rok 2020 propadne minimálně o 142 miliard Kč. Tržby
v multiplikaci vázané na cestovní ruch
pak minimálně o 286 miliard Kč. V ohrožení jsou desetitisíce, možná i statisíce
pracovních míst.
Zdali se tyto scénáře naplní, si budeme
muset počkat. S jistotou můžeme tvrdit,
že dopad na města, jejichž cestovní ruch
stojí na zahraničních turistech, zahraniční
firemní klientele anebo konferencích,
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*) Amsterodam, Athény, Barcelona, Belfast, Birmingham, Brusel, Budapešť, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt,
Gatwick, Glasgow, Hamburk, Heathrow, Kolín nad Rýnem, Leeds, Londýn, Madrid, Manchester, Milán, Moskva,
Mnichov, Paříž, Praha, Řím, Stuttgart, Varšava, Vídeň, Curych
Zdroj: STR Global

I pokud bude mít naše země otevřené
hranice, stále to nic neznamená. Nejvýznamnější zdrojové země – Německo,
Rusko, USA, Velká Británie, Itálie, Francie
a Španělsko – jsou zároveň nejvíce zasaženými státy. Potenciální zahraniční hosté
mohou mít obavy cestovat mimo své
země z důvodu případné nákazy, popřípadě umístění do karantény po návratu.
Veletrhy a konference se ze stejného
důvodu konat nebudou. Pokud ano, tak
ve velmi omezené míře, a to spíše s lokální než zahraniční účastí.
Mezinárodní cestovní ruch byl vždy stabilní a životně důležitou součástí globální
ekonomiky. V současné době není možné
předpovědět za jak dlouho, ale k zotavení jistě dojde. Pomalý návrat do normálu
by měl začít příští rok, kdy se dá určitě
počítat s nárůsty ve všech indikátorech
(obsazenost, průměrná cena a RevPAR).
Společnost STR Global dokonce optimis-

umístěná v zajímavých turistických lokalitách, například Šumava, Krkonoše, Jizerské hory apod. budou hojně využívány
domácími turisty. Dovolená v zahraničí
bude mnohými Čechy v tomto roce považována za velké riziko.
Nicméně domácí cestovní ruch není
plnohodnotně schopen nahradit výpadek zahraniční klientely, která v roce
2019 celorepublikově tvořila 49,51 %
z celkového počtu příjezdů hostů
a 47,66 % z celkového počtu přenocování. Bez aktivní pomoci státu se tento
obor neobejde.

Autorem textu je
Václav Hříbal, head of hotel
transactions realitní a poradenské
společnosti JAN Hospitality.
Tel.: 725 293 269
E-mail: vaclav.hribal@jan-reality.com
www.jan-hospitality.com
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Seznam Evropského dědictví
se rozrostl i o české památky
Mají pro Evropu symbolickou hodnotu, sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování Evropské unie,
pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU,
demokratických hodnotách a lidských právech a v neposlední řadě také podporují vytváření sítí pamětihodností
a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy. A pokud jde o věhlas, jsou tak trochu ve stínu památek
zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O čem že je řeč? O pamětihodnostech
označených jako Evropské dědictví. Již tři zápisy (resp. čtyři lokality) má v tomto elitním klubu také Česká republika.
Historie označení Evropské dědictví sahá
do roku 2006. Vzniklo tehdy jako mezivládní iniciativa 17 evropských států,
jejichž záměrem bylo ocenit a zviditelnit
památky, které sehrály určující úlohu
v dějinách Evropy či při evropské integraci.
Symbolická hodnota daného místa je tak
při rozhodování o udělení označení významnějším kritériem než jeho estetická
či architektonická kvalita. V roce 2011
nabyla iniciativa oficiálního rozměru, když
ji Rada Evropy a Evropský parlament přijaly pod názvem označení Evropské dědictví
(European Heritage Label). První řádné
výběrové řízení však proběhlo až v roce
2015, na jeho konci byl seznam pamětihodností nesoucích označení Evropské
dědictví. Svůj první zápis tehdy získala
i Česká republika – šlo o Přemyslovský
hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.
Jednotlivé státy (resp. jejich vlády) mohou
jednou za dva roky nominovat maximálně

dvě pamětihodnosti coby adepty na případný zápis na Seznam. O konečném výběru
pak rozhoduje komise 13 nezávislých expertů. Z jejich zatím posledního výběru vzešlo
z 19 nominací 10 nových zápisů na seznam,
z toho dva české – západočeský zámek
Kynžvart a soubor meziválečných experimentálních sídlišť moderní architektury,
mezi nimiž jsou i pražská kolonie Baba
a brněnská kolonie Nový dům.
Na seznamu je nyní 48 míst včetně nových
přírůstků. Je mezi nimi například vesnice
Schengen, místo podepsání schengenské
dohody o volném pohybu, centrum Athén
nebo loděnice v Gdaňsku.
Evropské dědictví se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou
například seznam světového dědictví
UNESCO, úmluvy UNESCO o nehmotném
kulturním dědictví nebo „evropské kulturní
trasy“ Rady Evropy.

LETOŠNÍ PŘÍRŮSTKY NA SEZNAMU
OZNAČENÍ EVROPSKÉ DĚDICTVÍ
archeologická lokalita Ostia (Itálie)
podvodní kulturní dědictví na Azorském souostroví (Portugalsko)
Osady benevolence (Belgie,
Nizozemsko)
živé dědictví města Szentedre
(Maďarsko)
zámek Kynžvart (Česko)
památníky válečných zajateckých
táborů v Łambinovicích (Polsko),
Zdravljica (slovinská národní báseň)
kolonie staveb vystavené v duchu
svazu „Werkbund“ (Rakousko,
Česko, Německo, Polsko)
památník v Chambon-sur-Lignon
(Francie)
skupina tří historických měšťanských domů „Tři bratři“ v Rize
(Lotyšsko)

VIZITKY TUZEMSKÝCH PAMÁTEK OCENĚNÝCH LETOS
OZNAČENÍM EVROPSKÉ DĚDICTVÍ
Zámek Kynžvart
Klasicistní zámek leží v okrese Cheb nedaleko města Lázně Kynžvart. Jeho historie je
spojena s rodem Metternichů, nejznámějším majitelem byl císařský státní kancléř
Klemens von Metternich, kterému objekt
sloužil jako reprezentativní letní sídlo. Nyní
je zámek v majetku českého státu a spravuje ho Národní památkový ústav.
Původně barokní zámek nechal postavit
hrabě Philipp Emmerich Metternich v letech 1681 až 1691, a to na místě renesanční tvrze pánů z Cedvic. Za éry Klemense Metternicha (1773 až 1859) byl
zámek v letech 1820 až 1833 přestavěn.
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prvotisků i rukopisů. Součástí sbírek jsou
také zbraně a kabinet kuriozit včetně
vzácných osobních předmětů slavných
historických osobností (například modlitební knížka Marie Antoinetty, popel
z hrobu Achilla nebo amulet básníka
lorda Byrona).

Empírovou přestavbu ve stylu vídeňského
klasicismu provedl stavitel Pietro Nobile.
Součástí areálu je rozlehlý park s řadou
drobných staveb a s komplexem bývalého zámeckého pivovaru.

V zámku jsou unikátní sbírky uměleckých děl, k nejcennějším patří gotické
deskové oltářní obrazy z roku 1510
a francouzská renesanční tapiserie z období kolem roku 1560. V Metternichově
knihovně je množství vzácných knih,

Zámecké muzeum, založené v roce 1828,
patří k nejstarším v Čechách. Součástí
sbírek byl i rozsáhlý dar bývalého chebského kata Karla Husse, který kancléři
Metternichovi předal v roce 1828 svou
sbírku mincí a přírodnin.
V roce 2001 byl zámek zapsán na seznam
národních kulturních památek.

Osada Baba v Praze
Vilová kolonie v pražských Dejvicích
vznikla jako jedna z evropských ukázkových kolonií moderního bydlení. Navazovala na jiné podobné projekty, z nichž
k nejvýznamnějším patří stuttgartská
kolonie Weissenhofsiedlung, zbudovaná
podle urbanistického návrhu Ludwiga
Miese van der Rohe v rámci výstavy
Die Wohnung v roce 1927.
Kolonie Baba zahrnuje 33 funkcionalistických vil z let 1932 až 1940. Domy
jsou různého typu s jedním bytem či
dvěma byty nebo vily s ateliérem, většinou ve slohu emocionálního funkcionalismu.

Kolonie Nový dům v Brně
Výstavní kolonie Nový dům v Brně-Žabovřeskách patří mezi evropské ukázkové projekty moderního bydlení vzniklé
před druhou světovou válkou. Stavbu
iniciovali stavitelé Čeněk Ruller a František Uherka a podpořil ji Svaz českoslo-

Za projektem stál Svaz československého
díla pod vedením architekta Pavla Janáka.
Vily si zde nechala postavit řada známých
osobností, architekti, politici, právníci či
umělci. Je zde například Sutnarova vila
dle projektu architekta Oldřicha Starého,
Sukova vila podle návrhu Hany Kučerové

Záveské či Janákova vila. Jedinou stavbou,
na jejímž projektu se podílel zahraniční
architekt, je Paličkova vila, jejíž plán vypracoval nizozemský architekt Mart Stam.

venského díla. Záměrem bylo představit
moderní úsporné individuální bydlení pro
střední vrstvu.

vým lesem stanovili architekti Bohuslav
Fuchs a Jaroslav Grunt na základě půdorysů domů dodaných devíti architekty. Domy jsou volně rozmístěny po obvodu klínovitého pozemku s vnitřní
společnou parkovou plochou. Většina
bytů byla vybavena typovým vestavěným nábytkem.

Kolonii tvoří 16 funkcionalistických
domů postavených v roce 1928. Jejich
rozmístění na pozemku pod Wilsono-

Osada Baba je od roku 1993 městskou
památkovou zónou.

V současnosti jsou některé domy památkově chráněny (Fuchsův, Gruntův a Starého). Řada z domů však utrpěla za minulého režimu, kdy byly používány jako
vícegenerační, a proto různě upravovány
a přestavovány.

Text: -pmu- a -čtkFoto: -pmu-, Shutterstock.com
a Martin Strachoň / Wikimedia Commons
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Neprávem méně známé
a méně navštěvované
Bude-li letošní letní sezona opravdu ve znamení domácího cestovního ruchu, dá se předpokládat
i zvýšený zájem o tuzemské památky. A hlavně o takové, kde se návštěvníci nebudou tísnit v davech.
Ve všech krajích České republiky včetně hlavního města jsme proto pro vás a vaše klienty vytipovali
památky, které jsou sice v současnosti méně známé, a tím pádem také nevykazují masovou
návštěvnost, přesto ale stojí za pozornost.
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DESTINACE MĚSÍCE

Kdy se vrátíme do Španělska?
Zatímco v některých dalších zemích kolem Středozemního moře už cestovní ruch pomalu ožívá a letní
sezona začíná nabývat zřetelnějších kontur, ve Španělsku je situace složitější. V době uzávěrky tohoto
vydání tamní parlament rozhodoval o prodloužení nouzového stavu. Kdy se čeští turisté vrátí do španělských letovisek, tak není zatím jasné.
Loni Španělsko podle údajů Španělské
centrály pro cestovní ruch navštívilo víc
než 457 000 českých turistů, o 16 procent více než v roce 2018. A pro letošek
byl předpokládán další růst – počet
příletů z Česka se měl zvýšit o 3,5 procenta. Koronakrize však tyto předpoklady zbořila. V době uzávěrky tohoto
vydání se cestovní ruch v zemi řídil
podmínkami, které stanoví a reguluje
španělská vláda v rámci nouzového
stavu. Většina hotelů a restaurací byla
zavřených, nicméně na konci dubna
španělská vláda schválila Plán pro přechod do normálního fungování státu,

FÁZE UVOLŇOVÁNÍ RESTRIKCÍ
VE ŠPANĚLSKU
Fáze 0 (od 4. května)
Všechny španělské autonomní oblasti a regiony
začaly touto fází, kromě baleárského ostrova Formentera a Kanárských ostrovů La Graciosa, El Hierro a La
Gomera, které začínají rovnou fází č. 1. Byly otevřeny
provozovny, vyjma obchodních domů, které budou
zákazníky obsluhovat na základě předchozí domluvy
a individuálně. Například: restaurace s donáškou jídla
na adresu.
Fáze 1 (od 11. května při splnění všech podmínek)
Otevřeny malé obchody za přesně stanovených
hygienických podmínek.
Otevření venkovních restauračních zahrádek i u hotelových zařízení s maximální obsazeností 30 %.
Otevření hotelů a ubytovacích zařízení s výjimkou
společných prostor a za podmínky splnění hygienických požadavků. Stanoví se otvírací doba pro seniory.
Fáze 2 – červen
Budou moci být otevřeny restaurační provozy – vnitřní
prostory, s maximální obsazeností do 30 %, s oddělením stolů a obsluhou pouze u stolu, nikoliv na baru.
Kina, divadla – max. 35% obsazenost a pouze rezervace vstupenek předem na určená místa. Totéž konferenční sály. Mše – 50% využití prostoru.
Fáze 3 – červen
Uvolní se celkový pohyb všech osob s doporučením
nosit roušky.
Kina, divadla, muzea, konferenční sály – obsazenost
do 50 % a dodržování bezpečné vzdálenosti 2 metry
mezi osobami.
Restaurace – bude zvýšena obsazenost, ale nikoliv
odstup lidí (zatím neupřesněno)
Otevření a zpřístupnění pláží.

32

Plaza de España v Seville

který zahrnuje postupné a asymetrické
obnovování a otvírání turistických zařízení
ve 4 fázích, počínaje 4. květnem.
Z výše uvedeného nicméně vyplývá, že
na otázku, kdy se budou moci do Španělska vrátit zahraniční turisté, nelze v současnosti jednoznačně odpovědět. Vláda
rovněž ve spolupráci s vládami autonomních oblastí připravuje Plán na obnovu
cestovního ruchu, který zahrnuje 4 body:
hygienické požadavky – ekonomické
na podporu cestovního ruchu – propagace
dané destinace – zaměstnanost. Ani tento
plán však nestanovuje žádné konkrétní
datum pro otevření vnějších hranic.
Vláda předpokládá, že z důvodu blízkosti
a přepravy se jako první obnoví domácí
turismus. Samozřejmě za předpokladu, že
to situace v oblasti epidemie umožní. Není
mimochodem bez zajímavosti, že španělské úřady nebudou domácí turismus podporovat formou voucherů jako v některých
dalších zemích. „Na prvním místě bude
zajištění bezpečnosti turistů domácích
i zahraničních, aby Španělsko získala důvěru u návštěvníků, ale také pracovníků
v cestovním ruchu. Z toho důvodu příslušné ministerstvo, kam spadá cestovní ruch,
koordinuje vypracování jednotných hygienických pravidel, která budou platit na ce-

lém území Španělska,“ vysvětluje Teresa
Ortiz, ředitelka Španělské kanceláře pro
cestovní ruch pro střední Evropu se sídlem
ve Vídni. V této oblasti podle ní chce Španělsko postupovat v souladu s ostatními
zeměmi, aby vznikl jednotný postup platný
i v dalších zemích.
Co se týká návratu zahraničních turistů,
nápovědou může být fakt, že letecké společnosti Iberia a Vueling získaly od různých
finančních ústavů na začátku května syndikované půjčky ve výši 750 milionů, resp.
260 milionů eur se zárukou od Španělského
úvěrového institutu. Jsou součástí programu,
kterým stát podpořil a podpoří španělské
firmy. Z toho vyplývá, že se Španělsko bude
snažit letecký provoz zprovoznit co nejdříve,
i když podle slov premiéra z konce dubna
by k tomu mělo dojít až v polovině října. To
je však informace, která se může kdykoliv
změnit. A hlavně, jak dodává Teresa Ortiz,
Španělsko bude v souladu s naznačeným
plánem otvírat různé destinace podle situace, tzv. asymetricky. S detaily týkajícími se
otevírání jednotlivých španělských turistických destinací vás budeme aktuálně informovat na portálu iCOT.cz.
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Plzeňský kraj
Plzeňský kraj v datech ČSÚ
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Za celý rok 2019 přijelo
do regionu

871 893 turistů,
což odpovídá nárůstu
v hodnotě 3,8 procenta.
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REGION MĚSÍCE
PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj
v datech ČSÚ
V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Plzeňského kraje
se v průběhu letošního ledna, února a března ubytovalo celkem 119 591 hostů. To je oproti stejnému období v roce 2019
o 19,1 procenta méně. Turisté během prvních tří měsíců roku
2020 strávili v kraji 302 914 nocí, což je v meziročním srovnání
o 10,3 procenta méně. Domácí turisté tvořili 60 procent návštěvníků kraje, přičemž jich meziročně ubylo. Stejný vývoj pak byl
zaznamenám i u zahraničních cestovatelů. Nejvíce – tedy téměř
polovinu nerezidentů – tvořili příchozí z Německa. Za celý rok
2019 zavítalo do regionu 871 893 turistů, což odpovídá nárůstu
v hodnotě 3,8 procenta.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ V 1. ČTVRTLETÍ 2020 A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
leden
20 360
27 993
48 353
únor
20 416
32 195
52 611
březen
7 185
11 442
18 627
1. Q 2020
47 961
71 630
119 591
Podíl na ČR
3,2 %
4,4 %
3,9 %
rok 2020
314 276
557 617
871 893
Podíl na ČR
2,9 %
5,0 %
4,0 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
leden
44 147
65 138
109 285
únor
50 666
89 646
140 312
březen
18 020
35 297
53 317
1. Q 2020
112 833
190 081
302 914
Podíl na ČR
2,7 %
4,0 %
3,4 %
rok 2020
640 029
1 491 795
2 131 824
Podíl na ČR
2,4 %
5,0 %
3,7 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
leden
+18,5
−3,3
+4,9
únor
+11,4
−0,3
+3,9
březen
−67,0
−60,9
−63,5
1. Q 2020
−16,3
−20,9
−19,1
rok 2019
+2,6
+4,5
+3,8
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
leden
+26,3
−0,4
+8,9
únor
+32,9
+4,6
+13,3
březen
−60,0
−48,6
−53,1
1. Q 2020
−4,5
−13,5
−10,3
rok 2019
+4,6
+4,8
+4,8

Foto: Shutterstock.com

Foto: JCCR
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PLZEŇSKÝ KRAJ

Kraj investoval do cyklostezek
a tras 109 milionů Kč
Plzeňský kraj investoval mezi lety 2017 až 2019 celkem více než 109 milionů korun do vylepšování cyklistické infrastruktury. Za tyto tři roky vzniklo po celém regionu na 57 kilometrů úseků cyklostezek a cyklotras, 27 kilometrů přírodně blízkých stezek pro kola, tři pumptrackové dráhy a dvě
trasy pro nácvik jízdy na horském kole. Kraj dále nechal postavit lávku
pro cyklisty přes největší vodní nádrž Hracholusky.

Přehradní nádrž Lučina na řece Mži

Na tyto trasy by nyní měly navazovat
samotné obce svými vlastními projekty,
popsal další rozvoj infrastruktury náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.
„Začínali jsme na zelené louce, kdy cyklisté byli nekoncepčně vedeni mnohdy silnicemi třetí nebo druhé třídy. Cílem koncepce cykloturistiky a cyklodopravy je tedy
vytvořit základní síť propojením tras s mezinárodními cyklostezkami, nadregionální-

Dále podpořil dotací deset milionů korun například projekt Berounka trails
mikroregionu Radnicko a zajistil prodloužení mezinárodní cyklotrasy RT 3
v Rokycanech. Mimo to kraj postavil
lávku přes Hracholusky za 13 milionů
korun, na niž dostal přes deset milionů
od státu z fondu dopravní infrastruktury.
Loni podpořil kraj 14 projektů cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruk-
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mi i regionálními liniemi,“ přiblížil náměstek hejtmana. Přestože jednotlivé projekty
si budou koordinovat obce individuálně,
kraj bude tyto stavby nadále podporovat.
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V roce 2017 dal kraj na šest různých
projektů celkem 12 milionů korun. Těmito financemi tak podpořil například cyklostezku z Plzně-Koterova do Starého
Plzence. O rok později podpořil kraj více
než dvojnásobek projektů (tedy celkem 13) částkou ve výši téměř 40 milionů korun. V tomto období se tak zasloužil
například o vybudování nadregionální
trasy vedoucí z Plzně do populární turistické oblasti Brd. Konkrétně se přitom
jednalo o úsek Spálené Poříčí – Hořice.

tury, na kterou vyčlenil částku 45 milionů korun. V rámci projektů patřila mezi
nejvýznamnější z nich například druhá
etapa cykloresortu Radnicko s dotací
8,7 milionu korun.
Dále se jednalo o cyklotrasu Plzeň–Brdy,
a to v úseku z Hořehledů do Číčova, kterou podpořil dotací v hodnotě 6,8 milionu. A v neposlední řadě pomohl kraj
vybudovat i cyklostezku z Vejprnic
do Plzně-Skvrňan, na kterou šlo celkem
6,5 milionu korun.

Text: -red-, -čtkIlustrační foto: Shutterstock.com
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Typy věrnostních programů a jejich příklady
V předcházejícím vydání jsem nastínil základní obrysy hotelových věrnostních programů, a proto bych
se dále zaměřil na jejich specifika a příklady implementace nejen ze sektoru hospitality.
Ve vyšších úrovních může člen získat přednostní rezervaci, bonusové body, pozdější
check-out, vyhrazenou rezervační linku,
uvítací dárek či jiné výhody.

Foto: Shutterstock.com

Následující taktiky nemusejí nutně být
použitelné pro každý hotel, vždy záleží
na profilu zákazníků a požadovaných výsledků. Nicméně lze konstatovat, že jde
o nejpoužívanější koncepty.
Cílem taktiky „překvapit a potěšit“ (z anglického spojení surprise and delight) je
budování vztahu se zákazníky a snižování
pravděpodobnosti jejich odchodu ke konkurenci poskytnutím nečekané odměny
jako poděkování za věrnost. Většina takovýchto kampaní zahrnuje odměny, například dárky, produktové novinky nebo
smysluplné slevy. V dnešním prostředí
sociálních médií tato „neplánovaná“ překvapení mohou také pomoci pěstovat
povědomí o značce prostřednictvím virálního efektu na sociálních sítích. Klíčem

70 % turistů
by od hotelů chtělo více tipů,
co dělat během pobytu.
k překvapení a potěšení je vybudování
emočního spojení mezi spotřebitelem
a značkou, při kterém získá spotřebitel
přirozený pocit, že je pro hotel důležitý.
Přirozenost a důvěryhodnost jsou přitom
rozhodující a v současné době krize důležitější než kdykoli jindy.
Pro úspěšnou aplikaci této varianty má
velký význam kvalita a personalizace informací o hostech pro identifikaci jejich preferencí, a proto je nepostradatelné robustní
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řešení CRM. Hotel může například nabídnout bezplatnou masáž zákazníkům, kteří
právě dorazili do hotelu po dlouhé cestě,
nebo je přivítat lahví vína, které si oblíbili
během minulého pobytu. Taktika překvapení a potěšení nemusí být drahá, ale musí
být smysluplná a představovat přidanou
hodnotu pro hosta.

Standardní doporučení pro
odměnu je 3–8 % z útraty
v závislosti na členské úrovni.

Cash back a sbírání bodů je jiná alternativa
věrnostních benefitů a je určena primárně
zákazníkům, kteří očekávají za svoji věrnost monetární výhodu. Obvyklý příklad
lze nalézt u kreditních karet: procento
z nákupů účtovaných na kreditní kartu
se vrací zákazníkovi ve formě šeku, dárkových karet, letenek nebo dokonce
školného.
U hotelů jsou věrnostní programy tohoto
typu založeny na kumulaci bodů, které je
možné vyměnit za pobyt zdarma či je využít na zaplacení části nebo celého pobytu.
Mohou mít také více zážitkovou podobu,
jako je například bezplatná návštěva spa
nebo upgrade při příjezdu. Klasické hotelové věrnostní programy mají obvykle tři až
šest úrovní členství, z nichž každá nabízí
vyšší odměny. Například Marriott Bonvoy
nabízí bezplatné Wi-Fi, exkluzivní ceny
a mobilní check-in pro všechny úrovně.

Určitou hybridní verzi nabízejí tzv. value-add rewards (odměny s přidanou hodnotou), které přinášejí výhodu, jež je k dispozici pouze členům. Amazon Prime je
velmi dobrým příkladem této formy věrnostního programu, zahrnujícím např.
bezplatnou a rychlou přepravu, streamování filmů, televizních pořadů a hudby,
exkluzivní nákupní nabídky a neomezené
čtení vybraných titulů.
Hotely mohou v tomto duchu nabídnout
například pozdní check-out nebo partnerství
s místními atrakcemi nabízejícími další typ
přidané hodnoty: na míru šité zážitky z destinace, jako jsou slevy na exkluzivní kurzy
vaření nebo VIP vstupenky na kulturní akce.
Kromě toho, že jsou výhodné pro zákazníky,
odměny s přidanou hodnotou mohou pozitivně ovlivnit hospodářský výsledek hotelu.
Lze nabídnout odměny, které podpoří útratu v hotelu – například dva gratis nápoje
v lobby baru nebo peněžní kredit mohou
podnítit návštěvu hotelové restaurace.
Zjistili jsme, že věrnostní programy jsou
nejefektivnější, pokud pracují s kombinací všech tří typů. Zatímco jeden může být
základním stavebním kamenem, může si
z ostatních vypůjčit to nejlepší pro konkrétní hotel. Například program čistého
sběru bodů postrádá element „překvapení a radosti“. Stejně tak nekonečná
překvapení a potěšení se mohou stát
únavnými a hraničit s klišé. Bez ohledu
na to, který věrnostní program nebo mix
uplatníte, úspěch přichází pouze při zajištění hodnoty a smysluplnosti pro konkrétního hosta.

Autorem textu je
Ing. Jan Kameníček, MBA,
regionální viceprezident společnosti
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COVID-19: Inspirace ze světa
Celosvětově byly všechny značky v cestovním ruchu hluboce zasaženy pandemií COVID-19 a celá
řada z nich se i přes tuto nelehkou situaci snažila pokračovat ve své komunikaci. Nebyly to tradiční
kampaně s pobídkou k návštěvě, byla to sdělení plná podpory a inspirace. Jaké zajímavé kampaně
se objevily? Pojďte se podívat.
Colorado Springs:
Dobrodružství jsi ty

Svatá Lucie na programu, se podívejte
na https://bit.ly/svata-lucie-program.

Za první ukázkou se vydáme do Colorado
Springs. Zde připravili video s inspirací,
na co se mohou všichni těšit, až bude
možné se opět vydávat na cesty.
V komunikaci Colorado Springs se pravidelně objevuje „dobrodružství“, které se
doslova nabízí při návštěvě nádherné
přírody a v době COVID-19 se rozhodli
toto znovu využít. Emotivní video dávalo
příklady toho, jak lze dobrodružství zažít

Kampaň Colorado Springs

Podpora z Matterhornu
Poslední ukázka přichází ze Švýcarska.
Tady ohromili celý svět tím, jak vyjádřili
solidaritu a vzdali hold všem zemím,
které pandemie COVID-19 zasáhla. Každý večer se pravidelně až do 19. dubna
rozzářil vrchol Matterhornu, na kterém
se postupně zobrazovaly vlajky zasažených zemích. Objevily se také nápisy
„děkujeme“, „naděje“, „zůstaňte doma“.

Kampaň Hotels.com

i ostatní, aby udělali to, co on a užívali si
domácí chvíle třeba s popcornem.

Vrchol Matterhornu

7 minut na Svaté Lucii
Teď zavítáme na ostrov Svatá Lucie. Tam
pro komunikaci využívali hlavně svůj profil
na Instagramu a v rámci kampaně „7 minut na Svaté Lucii“ naživo vysílali 7minutová inspirativní videa. Kampaň začínala
26. března a hlavním tématem sedmiminutovek bylo cvičení jógy na pozadí Pitons, nejznámější siluety Malých Antil.
Jóga však nebyla jediným tématem. Sledující se mohli bavit také vařením, taneč-

Na sociálních sítích se u příspěvků objevovaly motivační hashtagy #neverstopdreaming nebo #staystrong.

doma. Z polštářů a oblečení postavit
pevnost, v domácích pantoflích či z pohovky zažít ty nejlepší koncerty nebo si
užít návštěvu muzeí.

V průběhu nejtěžšího období se objevovala celá řada zajímavých komunikačních
projektů s cílem hlavně lidi podpořit,
ukázat, že se ani v těžkých časech na ně
nezapomnělo a vyjádřit naději a radost
ze setkání v budoucnu. Zaregistrovali jste
vy sami nějakou zajímavou komunikaci
v době COVID-19? Napište mi!

Důležitým sdělením bylo, že dobrodružství není tam venku, ale v nás. My jsme
tím dobrodružstvím. S tímto poselstvím
předali pozdrav a přání brzkého setkání,
až bude po všem.

Hotels.com: Společenský odstup
Na Hotels.com zapojili svého maskota
kapitána Obviouse, který obvykle všechny motivuje, aby se doslova zvedli z gaučů v obývacím pokoji a vyjeli někam
na výlet. Tentokrát však ve videospotu
informoval, že si bude po nějakou dobu
držet společenský odstup a zdrží se
doma. Tímto „poselstvím“ inspiroval

Zdroj: Frank Schwarzbach / Zermatt Tourism

Kampaň Sv. Lucie

ní party nebo meditacemi. Byla to témata, kterým se lidé většinou sami doma
věnují a mohou s nimi pokračovat dál
i v době sociální izolace, teď ale v úžasné
společnosti Svaté Lucie. Co měl ostrov
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