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Přijde záchrana turismu zdola?
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Znáte nová pravidla pro pobyt v Řecku?
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a jeho rodinu…
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Přijde záchrana
turismu zdola?

Přestože všichni profesionálové v cestovním ruchu od samého počátku
koronakrize hovoří o tom, že cestovní ruch v České republice si tentokrát
sám nepomůže, resp. že se neobejde bez efektivní vládní podpory, aktuální
situace vyznívá opačně. Subjekty napříč oborem musejí spoléhat především
na vlastní síly a na vzájemnou spolupráci. Hybnou silou chce být v tomto
směru platforma Zachraňme turismus.
Minimálně letošní sezonu by měl tuzemským podnikatelům v cestovním ruchu
alespoň částečně zachránit domácí cestovní ruch. Jenže současné chování české cestovatelské veřejnosti je tak těžko
předvídatelné, že lze podnikání v domácím turismu směle přirovnat k sázce
do loterie. Aktuální průzkum, který realizuje agentura STEM/MARK společně
s platformou Zachraňme turismus a který kofinancuje Outdoor Trip SE a Plzeňský Prazdroj, říká, že do zahraničí se
letos vydá jen o něco víc než třetina
obyvatel Česka. „Lidé letos v létě stráví
dovolenou v Česku, případně ji odloží,“
komentuje Jan Tuček, ředitel STEM/
MARK, a dodává: „Nejčastěji chtějí vyrazit na Šumavu, jižní Moravu či do jižních
Čech, nejmenší zájem naopak jeví o Prahu a její okolí.“ Všeobecný akcent na domácí turismus je v tuto chvíli přirozený,
podle Jana Tučka je však třeba počítat
s tím, že člověk trávící dovolenou doma
je mentálně nastaven na nižší útraty.
Kraje se sice snaží turismus podpořit
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prostřednictvím kampaní a slevových
voucherů, o těchto nástrojích však má
podle zmiňovaného průzkumu povědomí
jen asi polovina veřejnosti.

Overtourism se vrátí. Je proto
třeba podpořit návštěvnost
méně známých míst.

Situaci v domácím turismu příliš nepomáhají masmédia, která s oblibou pouštějí do světa informace o vyprodaných
kapacitách v tuzemských regionech.
Podle expertní skupiny platformy Zachraňme turismus je přitom situace
v mnoha regionech jiná. „Ano, horské
regiony se sice obecně plní, i uvnitř
každého z nich jsou však značné rozdíly
mezi jednotlivými oblastmi,“ upozorňuje
Tomáš Trejbal z Hotel.cz. Poptávka
po domácích pobytech je podle něj aktuálně (v polovině června) meziročně asi

o třetinu vyšší než ve stejném období
loňského roku, patrný je ale trend
ke zkracování pobytů. „Poté, co byly
uvolněny podmínky pro cestování do zahraničí, začali lidé v tuzemsku rezervovat spíše kratší pobyty. A slyší na nabídky s volnějšími storno podmínkami,“
dodává. To by se dalo interpretovat tak,
že si lidé nechávají otevřená zadní vrátka, například z důvodu obav z možné
druhé vlny COVID-19. Zmiňované trendy
potvrzuje i Jiří Rippel z Invia.cz, podle
kterého se navíc už téměř vyrovnala
poptávka po tuzemských pobytech s tou
po zájezdech do zahraničí. Pro tuzemské
ubytovatele a další poskytovatele služeb
to samozřejmě nejsou dobré zprávy.
Domácí turismus proto potřebuje podporu.
A to zejména v oblastech, které byly
zatím spíše na okraji zájmu českých turistů. „Data z průzkumu STEM/MARK napovídají, že overtourism se vrátí. Je proto
třeba podpořit návštěvnost méně známých míst. O to se ostatně snažíme i my
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prostřednictvím našich aktuálních projektů,“ uvádí Václav Jurčíček ze Smart Guide.
Expertní tým Zachraňme turismus rovněž
považuje za důležité, aby byla k dispozici
relevantní a aktualizovaná data umožňující
efektivní plánování aktivit v oblasti cestovního ruchu. „Bez takových dat nelze chování spotřebitelů predikovat,“ konstatuje
Michael Pokorný z agentury Koncepto.
Destinacím, v nichž dosud cestovní ruch
(zejména pak ten domácí) nehrál takovou
roli, Pokorný v tuto chvíli doporučuje sledovat aktivity „první ligy“ a pokusit se nabídnout alternativu. Snažit by se měly také
o prodloužení letní sezony či o oslovení lidí,
kteří už k nim zavítali.
Podle jednoho ze spoluzakladatelů platformy Zachraňme turismus (www.zachranmeturismus.cz) – Zdeňka Blažka ze společnosti
Outdoor Trip SE – je s ohledem na současný
stav cestovního ruchu v České republice
zarážející, že v některých krajích jsou potenciální partneři imunní vůči nabídkám
na spolupráci při tvorbě turistických balíčků
apod. Už proto je třeba nutné dostat k odborné veřejnosti opravdu relevantní data

O okolnostech vzniku platformy Zachraňme turismus,
stejně jako o jejích cílech, si můžete přečíst v rozhovoru s Tomášem Barčíkem (foto vlevo) a Zdeňkem
Blažkem (foto napravo) na www.icot.cz/25430.

týkající se aktuálního stavu rezervací
a očekávaného vývoje domácího turismu.
Druhý ze zakladatelů platformy, Tomáš
Barčík z Outdoor Trip SE, pak dodává, že
domácí klientela sama o sobě cestovní
ruch v Česku nespasí, bez zahraničních
turistů se neobejdeme. „V boji o zahraničního turistu bude jedním z klíčových argumentů bezpečnost. Proto jsme vstoupili
do jednání se společností TÜV-SÜD o možnosti vzniku ‚Covid Safety Auditu‘ a certifikátu, který by byl pro turisty zárukou bezpečné dovolené v Česku. Předpokládáme,
že význam by měl mít především pro
klienty z Asie, Ameriky a okolních států.
V zahraničí takový produkt již existuje,
naším cílem je přinést jeho obdobu do Čes-

ké republiky, zároveň věříme, že se nám
tento projekt podaří zafinancovat z fondů
EU,“ vysvětluje Barčík a dodává, že certifikát by mohl pozitivně ovlivnit příští turistické sezony v České republice. Návrh na zavedení certifikátu by se měl spolu s dalšími
opatřeními na pomoc domácího a příjezdového cestovního ruchu objevit v akčním
plánu platformy Zachraňme turismus, který
spatří světlo světa v příštích dnech. S jeho
detaily, stejně jako s podrobnými výsledky
citovaného průzkumu, se budete moci
seznámit na iCOT.cz.

Text: -pmuFoto: Shutterstock.com, Outdoor Trip SE
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Koronakrize a marketing v cestovním ruchu
O krizi, marketingu i hodnotách jsme hovořili s Tomášem Chmelem,
spoluzakladatelem marketingové agentury Rose Agency.
Jak koronakrize poznamenala svět marketingu v cestovním ruchu? Jakým marketingovým aktivitám by se nyní měly
subjekty v turismu věnovat a proč?
Při krizi omezilo mnoho
firem náklady na marketing. To se projevilo
třeba tím, že přestaly
inzerovat úplně, nebo
inzerci omezily. Na druhou stranu jsou subjekty, které rychle zareagovaly a byly schopné
se situaci přizpůsobit
včetně svého marketingu. To je to, co na trhu
teď osobně vidím. A ještě jeden postřeh,
který se týká některých poskytovatelů
služeb v oblasti cestovního ruchu. Např.
část hotelů v minulosti nemusela příliš
řešit svůj marketing směrem k české klientele. Teď ale přišla změna a je třeba
českou klientelu umět oslovit. Je to nová

situace a je zajímavé sledovat, jak se to
projevuje. Myslím, že je stále významné
procento klientů, kteří by někam chtěli
vycestovat, ale mají obavy. Klient chce
prožít fajn dovolenou s pocitem, že pro
jeho bezpečí se udělalo maximum. Zajímá
se o bezpečí na cestě, v místě, řeší, co se
může stát v případě nečekaného vývoje.
Z mého pohledu by mohla tato témata
více rezonovat v aktuálním marketingu.
Jak jim v tom může pomoci Rose Agency,
tedy jaké služby nabízí?
Mohl bych zmínit, že rádi vymýšlíme kampaně, děláme grafiku, weby, fotíme, točíme videa a jiné věci, ale to nejdůležitější
vnímám v určité schopnosti naslouchat
a vcítit se do potřeb potenciálních klientů
našich zákazníků. Když se to podaří, můžeme na ně lépe reagovat a výsledky naší
práce mají pro klienta hodnotnější rozměr.
Toto není nic sofistikovaného, prostě se
snažíme naslouchat.

Jaké hodnoty vaše agentura vyznává?
Když jsme s dcerou agenturu zakládali,
shodli jsme se na tom, že chceme, aby
se v naší firmě držely určité hodnoty
a principy. Nejen uvnitř našeho týmu,
ale i směrem k našim klientům. Svět je
plný nervozity a různého chování, které
mi je vyloženě proti srsti. Tak jsme si
řekli, že to u nás uděláme po svém.
Pracujeme na tom, aby u nás vše probíhalo v přátelské atmosféře, dbáme
na to, abychom byli spolehliví a platilo
domluvené slovo a jako marketingová
agentura musíme být také kreativní.
Myslím, že se to daří, i když to samozřejmě není vždy jednoduché. Usilujeme
o dlouhodobou spolupráci, která musí
stát na vzájemné důvěře a dobrých
vztazích.

Text: -redFoto: Rose Agency
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Za mileniála a jeho rodinu…

Fakt, že chod světového turismu čím dál více ovlivňuje generace mileniálů, netřeba připomínat. I my sami jsme se jejich fenoménu věnovali bezpočtukrát. Nikdy jsme se ale
na tuto cílovou skupinu nezaměřili v souvislosti s rodinnou dovolenou, resp. cestováním
s dětmi. Teď ale nastává čas to změnit, neboť i tito dříve zapřisáhlí vyznavači statusu
„singl“ nyní zakládají rodiny. A svými zvyklostmi redefinují celý tento segment.
Studie MMGYGlobal označuje mileniálské rodiny
(tedy takové, v kterých je rodičům aktuálně
do 40 let) za vůbec největší trh v rámci rodinné
dovolené. Cestování je v jejich hodnotovém žebříčku na předních příčkách, což se projevuje tím,
že cestují v průměru 4,2× ročně a jejich útraty
za cestování stoupají. Respektive stoupaly – výzkum byl realizován v loňském roce, o aktuální
situaci zatím zprávy nemáme.
S rostoucím podílem
mileniálů se mění způsob, jakým lidé pracují
i cestují. Příslušníci této
generace jsou kromě
cestovatelských sklonů
známí také svojí afinitou
k internetu, sociálním
sítím a moderním technologiím obecně. Skloubením těchto dvou fenoménů se před pár lety zrodil
fenomén tzv. digitálních nomádů, tedy lidí, kteří

Průzkum Expedia:
85 % rodin

hledá outdoorové aktivity
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opustili své stálé domovy a vydali se do světa,
přičemž ruch kanceláří vyměnili za on-line práci
z ticha kaváren, coworkingových center i pláží.
A této své libůstky se nevzdávají ani jako rodiče,
globálně tak roste počet rodin, které vyrážejí
na dlouhé (často několikaměsíční, někdy dokonce víceleté) toulky po světě. Pár čísel pro dokreslení: podle průzkumu CN Traveller 2019 by
měla asi polovina americké a britské pracovní
síly spadat do škatulky „freelance“, tedy lidí pracujících na volné noze. A počet dětí, které nezískávají vzdělání ve škole, ale doma, se mezi roky
2014 a 2017 zvýšil o 40 procent. Toto vše musejí
brát v úvahu i hoteloví manažeři, stejně jako
další poskytovatelé služeb v oblasti cestovního
ruchu. Takovýchto cestovatelů bude zřejmě celosvětově přibývat.
Vyjít vstříc potřebám mileniálů ale není pro klasické ubytovatele vždy zcela jednoduché. Příslušníci
generace Y, jak se také mileniálům říká, jsou hná-
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ni vpřed touhou po zážitku. Ten, kdo
této skupině nabídne jen unifikované
ubytování se snídaní, byť kvalitní a odpovídající přísným řetězcovým standardům, se asi jen málokdy setká s vřelým
přijetím své nabídky. Toho se naopak
velmi pravděpodobně dočká ten, jehož
zařízení se bude jevit jako dynamické
a nabízející zážitky. Ty mohou být různého druhu, společné mají pouze to,
že nesmějí účastníky nudit. „Asi 85 procent cestujících rodin vyhledává venkovní aktivity, které by je zabavily,“
ukázal loňský průzkum Expedia Group.
Připomeňme, že díky mileniálům se
například celosvětově rozvíjí fenomén
tzv. glampingu, tedy luxusní formy kempování. Roste také poptávka po neobvyklých ubytovacích zařízeních. Průzkum, který si nechala v loňském roce
zpracovat společnost Vrbo, jež se zabývá prázdninovým pronájmem ubytovacích kapacit, ukázal, že 71 procent ame-

Ten, kdo této skupině nabídne
jen uniﬁkované ubytování
se snídaní, byť kvalitní
a odpovídající přísným
řetězcovým standardům, se asi
jen málokdy setká s vřelým
přijetím své nabídky.

rických mileniálů by zvažovalo pobyt
v některém z netradičních zařízení
od stodol přes chatky v korunách stromů až po nemovitosti na kolech či
na vodě. Poptávka po cestování v hausbótech, na jachtách, v karavanech či
s obytnými přívěsy se podle stejné
zprávy meziročně zvýšila o 30 procent.
Data týkající se evropského trhu se nám
získat nepodařilo, předpokládáme však,
že trend bude podobný (byť v nižších
hodnotách). Díky mileniálům rovněž
stoupá zájem o produkty s ekologickým
či sociálním podtextem.
V segmentu rodinné dovolené obecně
platí, že služby musejí být uzpůsobeny
tak, aby vyhovovaly jak rodičům, tak
dětem. Nejinak je tomu i u mileniálů
a jejich potomků narozených po roce
2010, pro které marketéři používají
označení generace Alfa. A ta jde zcela

ve šlépějích svých předchůdců. Pakliže
mileniálové se svými mobilními telefony
a dalšími technickými vymoženostmi
téměř srostli, jejich děti už se prakticky
rodí s těmito přístroji v rukou. Ne nadarmo se jim občas říká také „skleněná
generace“. Ať se nám to líbí nebo ne,
sociální sítě, internet a všelijaké komunikační platformy jsou pro dnešní děti
hlavním socializačním prostředkem.
Svět bez nich nezažily a neumějí si jej
ani představit. A s tím je třeba při přípravě jim určených produktů počítat.
Vědět byste měli také to, že hlasy dětí
jsou čím dál častěji brány v potaz při
plánování rodinných investic, stále častěji ovlivňují i cestovatelské plány rodin.
Podle zprávy JWT Intelligence Report
například 81 procent amerických rodičů
z generace mileniálů připustilo, že zvyky
a přání jejich potomků ovlivnily jejich
rozhodování při nákupu televize, notebooku, tabletu nebo telefonu. A 27 procent si dokonce takovýto poradní hlas
u dětí vyžádalo. A podobné je to i u cestovatelských plánů. Studie společnosti
Phocuswright postavená na odpovědích
víc než devíti tisíc respondentů z devíti
zemí, kteří měli děti či vnoučata ve věku
do devíti let, ukázala, že v osmi z deseti
rodin se do plánování výletů zapojují
všichni členové. A v 60 procentech přicházejí tipy na cesty jak od dospělých,
tak od dětí.
Výše uvedené ale neznamená, že by se
dnešní rodiče svým dětem ve všem
podřizovali, ani že se od nich během
cest nechtějí ani na vteřinu vzdálit. Právě naopak, i mileniálové ocení, pokud si
od svých ratolestí mohou sem tam odpočinout a svěřit je alespoň na chvíli
do péče animátorů, dětských koutků,
heren apod. Touha odpočinout si od dětí
ostatně stojí také za dalším rostoucím
trendem zvaným „skip gen travel“, tedy
cestováním seniorů s vnoučaty. O tom
ale třeba někdy příště…
Vraťme se k mileniálům a jejich rodinnému cestování. Ideály této generace mohou mít na podobu cestovního ruchu
pozitivní dopad. Právě od nich přichází
čím dál větší poptávka po udržitelných
formách cestovního ruchu. Mimo jiné se
velká část mileniálů programově vyhýbá
notoricky známým místům a turistickým

VÝDAJE ROSTOU
Budoucí vývoj v segmentu rodinné dovolené pochopitelně úzce souvisí s ekonomickými faktory. Asociace Family Travel
Association si nechala zpracovat průzkum, z jehož výsledků vyplývá, že
v uplynulých třech letech se na cesty se
svými dětmi vydalo 77 procent rodičů.
O sedm procent méně se však svěřilo
s plány na takové cesty v příštích třech
letech. V roce 2016 přitom na stejnou
otázku odpovědělo kladně 96 procent
respondentů. Důvod je podle společnosti
Family Travel Consulting, která z průzkumu citovala v článku na portálu Family
Travel Forum, jednoduchý – cestování je
ﬁnančně čím dál náročnější. To v průzkumu potvrdilo 82 procent dotazovaných. Připomeňme, že průzkum proběhl
dávno před koronakrizí – dnes by zřejmě
byly výsledky týkající se plánů pro příští
období ještě o poznání horší. Mileniálové s dětmi jsou nicméně po ekonomické
stránce zajímavou cílovou skupinou –
průzkum Berkshier Hathaway Travel
Protection zpracovaný pro State of Travel Insurance ukázal, že 85 procent
těchto rodin v loňském roce utratilo
za cestování víc než 5 000 USD, téměř
58 procent dokonce víc než 10 000 USD.

atraktivitám. Jejich cesty naopak míří
do méně navštěvovaných měst. Pravda,
o overtourismu asi v nejbližších měsících
moc neuslyšíme, ale předpokládáme, že
jak bude globální cestovní ruch nabývat
na intenzitě, na řadě míst se začnou
postupně znovu objevovat i donedávna
běžné problémy související s přílišným
zatížením turismem. Mileniálové však
nejspíš svými zvyklostmi půjdou proti
tomuto trendu. A co je pozitivní, k podobnému přístupu budou zřejmě vést
i své děti. Už proto bychom mohli nad
některými jinými rysy často zatracované
generace Y trochu přimhouřit oči, ne?
Možná, že i ta jimi vychovávaná generace Alfa nebude ve finále tak špatná, jak
si dnes mnozí myslí…

Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Shutterstock.com
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Jak efektivně prodávat pobyty
pro rodiny s dětmi
Dva dospělí, jedno dítě do 3 let. Dva dospělí a 2 děti, jedno 3 roky a druhé 8 let. Jeden dospělý
a jedno dítě do 5 let. Jeden dospělý a dvě starší děti, jedno na pevné posteli a jedno na přistýlce.
Dítě bez nároku na lůžko. Dítě bez nároku na lůžko, ale ostatní služby jsou placené. Cenová politika
pro rodiny s dětmi je oříšek. Kdo má zkušenosti, ví své…
Každý lázeňský hotel, rodinný hotel nebo
penzion či jakékoliv jiné ubytovací zařízení, které zaměřuje svou pozornost na pobyty rodin s dětmi, ví, že připravit cenovou nabídku či vytvořit pobytový balíček
a zohlednit v nich veškeré požadavky
na přenocování nám chvilku zabere.
Chceme-li k tomu uplatňovat zásady
revenue managementu a využít principy
dynamické ceny, už nám z toho jde hlava
kolem. A co pak teprve hostovi?! Zásadním kamenem úrazu je, jak takovou cenovou politiku dostat do on-line rezervačního systému tak, aby bylo hostovi
na první pokus jasné a zřetelné, kdy
máme volno, jaké pokoje jsou k dispozici
a jaká je cena za pobyt.
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Přesně tímto se nyní trápí hoteliéři a ta
ubytovací zařízení, která doposud byla
závislá na zahraniční klientele a během
covidové odstávky začaly přemýšlet
o tom, jaká existuje alternativa. Městské
hotely slavily úspěchy v prodeji základních pobytů – ubytování se snídaní, ať už
předplacené ceny, nebo ceny s flexibilními storno podmínkami. Nyní se jejich
pozornost ubírá směrem k nové klientele – tedy k tuzemským hostům, konkrétně k rodinám s dětmi, párům – a k prodeji pobytových balíčků.

spí na přistýlce a jak je dotyčná osoba
stará. Podle toho se celá nabídka a finální
cena odvíjejí. Naší cenové politice musejí
rozumět všichni, kdo cenové plány a kalkulace vytvářejí.

Základním úskalím cenové politiky je
nejen samotná příprava na to, jakou cenovou strategii zvolit; zdali budeme prodávat pobyt na noc, na celou dobu nebo
za cenu za noc podle počtu osob v pokoji.
Ale také je třeba myslet na to, jestli budeme pro určité druhy pobytů tvořit ceny
podle typu osob (dospělí a děti v různých
věkových kategoriích) a podle toho, jaká
postel a kým bude obsazena. Jestli pevné
lůžko obsadí dospělý nebo dítě a jak staré
to dítě je. Vytváříme různé kombinace
podle toho, kdo spí na jakém lůžku, kdo

Úspěch v on-line rezervacích spočívá
nejen v rozumně zpracované cenové
politice, ale především v tom, jakou technologii konkrétní ubytovací zařízení používá. Představme si, že jsme vytvořili speciální pobytový balíček „Praha jako na dlani“, jehož součástí je přenocování se snídaní, večeře v druhý den pobytu, jedna
káva se zákuskem a výlet lodí po Vltavě,
přičemž balíček platí pro minimální délku
pobytu 2 noci. Už z této kombinace je
vám všem 100% jasné, že cena pro 2 dospělé a 1 dítě (do věku 1 roku) bude jiná

Obr. 1 ZÁKLADNÍ CENOVÁ POLITIKA KALKULOVANÁ NA MIN. POČET OSOB V POKOJI A CENA

ZA OSOBU NA PEVNÉM LŮŽKU ČI PŘISTÝLCE

než kombinace 1 dospělý a 1 teenager,
případně 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let
a jedno ve věku 10 let.
Nejúspěšnější cenová politika se podle
našich zkušeností z regionálních hotelů
odvíjí od počtu a typu osob a kategorie
lůžka (pevné nebo přistýlka či rozkládací gauč).
Pro našeho hosta by měla být nabídka,
tedy finální cena, natolik srozumitelná,
aby měl možnost využít náš on-line rezervační systém, ve kterém najde odpověď
na otázky jako „jaký pokoj budu mít, kolik
je tam pevných lůžek, kolik budu mít
přistýlek, co vše je zahrnuto v ceně a kolik bude celý pobyt stát?“. A samozřejmě,
ve kterém termínu je pokoj pro požado-
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Obr. 2-4 NABÍDKA ALTERNATIV PŘI ON-LINE OBJEDNÁVÁNÍ BALÍČKŮ

vanou kombinaci volný. Nic jiného od nás
host nechce. Co můžeme udělat my pro
to, aby na své otázky našel odpověď?
Naše zkušenost ukazuje, že hotely a jiná
ubytovací zařízení, které doposud neměly
v hledáčku tento segment, a které se
chtěly rychle přeorientovat na tuto klientelu, zjistily, že technologicky nejsou
schopny do svého rezervačního systému
takovou cenovou politiku jednoduše nastavit. Můžeme mít sebekrásnější nabídku, která budí dostatek emocí a vyvolává
touhu rezervovat, mladá generace už ale
nechce vypisovat e-maily či volat – chce
si vše koupit on-line. A tady se prostě
a jednoduše „zasekneme“.
Dalším kamenem úrazu bývá, když chceme dělat propagaci na konkrétní typ pobytu nebo pobytový balíček a v rámci
on-line rezervačního systému neexistuje
vstupní stránka konkrétního balíčku s informací, kdy je balíček možné koupit.
Naším cílem je nenechat klienta dlouho
hledat to, co už mu naše reklama nabídla,
a rychle ho přivést do konkrétní nabídky.

Pojďme se na to podívat prakticky
Podívejme se, jaké kroky klienta čekají
v případě, že ho na Facebooku, na Googlu
nebo Seznamu nadchne naše reklama
na konkrétní pobytový balíček. Reklama
jej nasměruje přímo do konkrétního balíčku bez nutnosti zadávat jakýkoliv promokód či slevový kód.
To samé můžeme udělat u všeobecné
propagace výhodných pobytových balíčků
(obr. 2), kde klient zadá svůj preferovaný
termín a vybere počet osob včetně dětí
a jejich stáří.
Ve vybraném termínu je kapacita pro 2 dospělé a 2 děti vyprodána. Systém automaticky nabídne alternativu podle typu balíčku a ceny (obr. 3). Klient si vybírá pobytový balíček Šumava pěšky i na kole.
Na obr. 4 si klient klikne na datum, a kalendář ihned nabízí alternativní termíny.
Chceme-li rodině s dětmi přichystat pěkný
pobyt a cenově zvýhodnit ty, kdo si rezervují dlouho dopředu, můžeme na vybrané
balíčky aplikovat např. slevu za délku
pobytu (což lze nastavit u takových cen,
kde existuje podmínka minimální délky
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Za čím v tuzemsku míří rodiče s dětmi?
Cílíte svými aktivitami na tuzemské rodiny? Nebo jsou skupinou, na kterou hodláte v důsledku koronakrize více zaměřit svoji pozornost a přizpůsobit jí své produkty? Pak byste měli vědět, po čem touží, resp.
za čím nejraději cestují. Napovíme vám…

Rodinné výlety za památkami a dalšími
turistickými lákadly jsou bezesporu
jedním z hnacích motorů cestovního
ruchu v Česku. A to dlouhodobě. Zřejmě
každý z nás si občas zavzpomíná na to,
jak s rodiči trávil prázdniny či víkendy
cestami po hradech, zámcích, koupalištích apod. A této tradici jsou věrny
i dnešní generace. Dokládají to například výsledky průzkumu, který v roce
2018 provedla společnost GFK Czech pro
agenturu CzechTourism – podle nich se
v doprovodu dětí vydává na cesty téměř třetina účastníků domácího cestovního ruchu.
TAB. 1: NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ ZÁBAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE V ČR (2019)

Název cíle

Rekreační turistice
v doprovodu partnera
či partnerky
a dětí se věnuje

40 % Čechů
Další výzkum, tentokrát z roku 2017,
který pro národní turistickou centrálu
zpracovala agentura Ipsos, pak vypovídá o tom, kam, resp. za jakými pro-

AquaPalace Praha, Čestlice

Návštěvnost (v tis. osob)

1 013,9

Kraj

Středočeský

Aqualand Moravia, Pasohlávky

806,1

Jihomoravský

Aquapark Uherské Hradiště

428,1

Zlínský

Bludiště na Petříně, Praha

371,6

Hlavní město Praha

Stezka korunami stromů Lipno, Lipno nad Vltavou

310,7

Jihočeský

Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

305,3

Královéhradecký

Stezka v oblacích, Dolní Morava

300,0

Pardubický

Království železnic, Praha

267,7

Hlavní město Praha

Termály Losiny, Velké Losiny

239,5

Olomoucký

Centrum Babylon Liberec – Aquapark, Liberec

238,0

Liberecký
Zdroj: CzechTourism
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dukty, se Češi se svými potomky vydávají. V doprovodu partnera či partnerky a dětí se respondenti věnují
nejvíce rekreační turistice (40 %) a návštěvám památek a historických míst
(33 %), méně časté jsou pak cesty
motivované aktivním sportováním
(28 %), městská a regionální turistika
(27 %) a cesty za odpočinkem, resp.
ozdravné pobyty (22 %).

TAB. 2: NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ ZOO, ZAHRADY A AKVÁRIA (2019)

Název cíle
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Praha

Návštěvnost (v tis. osob)

1 456,5

Kraj

Hlavní město Praha

Zoo Zlín, Zlín

682,6

Zlínský

Zoologická zahrada Ostrava, Ostrava

580,1

Moravskoslezský

Safaripark Dvůr Králové, Dvůr Králové nad Labem

541,9

Královéhradecký

Zoo Plzeň, Plzeň

505,0

Plzeňský

Zoologická zahrada Liberec, Liberec

402,2

Liberecký

Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha

376,3

Hlavní město Praha

Zoologická zahrada Olomouc, Olomouc

348,2

Olomoucký

Zoologická zahrada Jihlava, Jihlava

346,6

Vysočina

Zoo Brno, Brno

331,3

Jihomoravský

Zdroj: CzechTourism

TAB. 3: NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ CÍLE V ČR V KATEGORII VĚDA A TECHNIKA (2019)

Název cíle

Návštěvnost (v tis. osob)

Kraj

Lanová dráha na Petřín, Praha

2 230,4

Hlavní město Praha

Dolní Vítkovice, Ostrava

1 370,4

Moravskoslezský

Pivovar Plzeňský Prazdroj, Plzeň

591,7

Plzeňský

iQLandia science center, Liberec

382,0

Liberecký

Národní technické muzeum, Praha

312,0

Hlavní město Praha

Lanová dráha Sněžka, Pec pod Sněžkou

310,0

Královéhradecký

Landek Park, Ostrava

304,6

Moravskoslezský

VIDA! science centrum, Brno

287,8

Jihomoravský

ŠKODA Muzeum, Mladá Boleslav

274,2

Středočeský

Lanová dráha v zoo Praha, Praha

238,2

Hlavní město Praha

O konkrétních typech atraktivit, které
tuzemské rodiny vyhledávají, se žádný
nám známý průzkum nezmiňuje, vsadili jsme proto na empirii a sondou mezi
kolegy-rodiči jsme si ověřili, že největší popularitu mají zábavní turistické
cíle, zoologické zahrady a cíle, které
mají co do činění s vědou a technikou.
Na tyto tři kategorie jsme se proto
zaměřili podrobněji. Sáhli jsme po čerstvé analýze návštěvnosti turistických
cílů v loňském roce, kterou vydala
agentura CzechTourism, a vyhledali
v ní pro vás deset nejnavštěvovanějších cílů v každé ze zmiňovaných tří
kategorií. Pochopitelně je nám jasné,
že veškerou návštěvnost nemají
na svědomí rodiny s dětmi, přesto
jsme názoru, že tyto žebříčky svoji
vypovídací hodnotu v námi uvažovaném kontextu mají.
Na tyto „žebříčky“ můžete nahlédnout ze
dvou úhlů. Zaprvé je můžete vzít jako
inspiraci pro své vlastní cesty, případně
pro doporučení vašim klientům – návštěvnost je praktickým odrazem popularity, a ta by měla jít ruku v ruce s kvalitou,
kterou daný cíl nabízí. Anebo se na věc
můžete podívat z druhé strany a k těmto
cílům, které vynikají nadprůměrnou návštěvností, se můžete pokusit najít alternativu v podobě cílů méně navštěvovaných. Tím ostatně uděláte radost jak
provozovatelům cílů, které se zatím nesetkávají s tak výrazným zájmem, tak
třeba národní turistické centrále, která
se dlouhodobě snaží o rovnoměrnější
rozptyl turistů po Česku. Ostatně i ona
sama nedávno na portálu Kudyznudy.cz
zveřejnila seznam 42 „neobjevených
skvostů“ Česka…

Text: -pmuFoto: CzechTourism – fotobanka,
autor: Bedna ﬁlms

Zdroj: CzechTourism
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Benátky přemýšlejí o změnách fungování
Město, které bylo ještě před pár měsíci zhmotněním pojmu „overtourism“, se v důsledku koronavirové krize prakticky vyprázdnilo. V květnu se ale město opět otevřelo návštěvníkům a úřady začaly hledat cesty k udržitelnějším
formám turismu. Koronakrize tak může být příležitostí k nápravě minulých chyb a Benátky se mohou stát jedním
z inspirativních příkladů.
Benátky jsou známé tím, že počet návštěvníků mnohonásobně převyšuje
počet rezidentů. V důsledku koronavirové
krize se ale život ve městě jako mávnutím kouzelného proutku změnil. „Na hřištích si hrají děti, rybáři prodávají své
úlovky přímo místním a vodní autobusy
převážejí lidi v rouškách a rukavicích
do práce,“ popsala situaci z konce května
agentura AP. Pověstné černě lakované
gondoly od konce února, kdy město
opustili turisté, kotví u nábřeží, hotelové
pokoje zejí prázdnotou, dveře muzeí jsou
uzamčené a náměstím svatého Marka,
jež v tuto roční dobu obvykle překypuje
lidmi, prochází jen hrstka chodců.

Dříve rušné kanály byly na konci dubna témě prázdné

Po první ráně, kterou hospodářství nejnavštěvovanějšího italského města zasadila série nebývalých listopadových
záplav, následoval koronavirus. Ten zastavil tok tří miliard eur (téměř 82 miliard
korun), které městu z turismu každoročně plynou a představují většinu jeho
příjmů.

Provoz pláží byl přizpůsoben novým pravidlům

Benátky čelily v posledních letech téměř
existenciální krizi. Město se muselo vyrovnat s náporem až 30 milionů lidí ročně
a příval turistů začal paradoxně ohrožovat věci, které sem přitahovaly cestovatele po staletí. Nakonec se návštěvníkům
postavila do cesty koronavirová pandemie – a ta také pošramotila ekonomickou
situaci města.
Obyvatelé Benátek doufají, že současná
krize je zároveň příležitost pro to, aby
zde mohla vzniknout udržitelnější forma
turismu a město přitáhlo více lidí, kteří by
se zde chtěli nastálo usadit. Starosta
Benátek Luigi Brugnaro na konci května
uvedl, že je čas zamyslet se nad životem
historického centra.

34

V historickém centru Benátek žije přibližně 53 000 obyvatel, což je asi o třetinu méně než před dvaceti lety. Brugnarovi se líbí návrh místní Univerzity Ca’
Foscari, aby se byty, které byly vyřazeny
z městského fondu a sloužily jako turistické apartmány, začaly pronajímat studentům. Starosta doufá, že ti, kdo
do města přijdou za studiem, se do něho
zamilují a budou zde chtít zůstat.
Brugnaro by také chtěl v Benátkách
založit výzkumné centrum pro klimatické změny vzhledem k tomu, že je pravidelně ohrožují záplavy. To by mohlo
přilákat odborníky, kteří by se zde mohli
natrvalo usadit. Starosta si představuje
něco jako návrat do renesance a chce
přitáhnout do města umělce ze zahraničí, kteří byli po staletí mízou města.
Podle Brugnara by se také mělo změnit
to, do jaké míry ekonomika města závisí
na překotném masovém turismu. „Be-

nátky jsou pomalé město. A právě to je
jejich krása,“ říká.
Debaty o tom, jak turismus zvládnout, zde
vždy vyvolávaly vášně a nyní jsou obzvlášť
napjaté. Kontroverzní návrh, že by lidé,
kteří sem přijíždějí jen na den, platili speciální poplatek, byl zatím odsunut. Mnozí
si myslí, že to by městu dalo ještě větší
nádech zábavního parku.
Starosta a představitelé turismu se domnívají, že bude trvat ještě alespoň rok, než
se do města turisté navrátí v hojnějším
počtu. „Bude to boj o přežití,“ myslí si
Claudio Scarpa, hlavní představitel benátské asociace hotelů. Například gondoliéři,
kteří na několik měsíců přišli o možnost
obživy, dostali od státu pouze jednorázovou pomoc ve výši 600 eur (necelých
16 400 korun).
Starosta Brugnaro doufá, že v červenci
vyšle signál o ozdravení oblíbená slavnost
Redentore. Tato každoroční událost, během níž kanály brázdí regaty a jsou odpalovány velkolepé ohňostroje, připomíná
konec moru v roce 1577, jedné z nejtemnějších kapitol benátské historie.

Text: -čtk- a -redFoto: Shutterstock.com
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Znáte nová pravidla pro pobyt v Řecku?
Z aktualizované nabídky zájezdů na letošní léto mají čeští zákazníci největší zájem o Řecko a jeho ostrovy. Alespoň
podle zpráv, které do světa vypouštějí tiskové agentury a masmédia. Přesto se letos do této destinace vypraví méně
než polovina z loňského počtu českých turistů. Na místě pak musejí hosté počítat s řadou omezení.
Nová pravidla zaregistrují turisté ihned
poté, co vystoupí z letadla na některém
z řeckých letišť. Ve všech jejich prostorách
se budou muset pohybovat s rouškami
na obličejích – za nevyhovění tomuto nařízení bude hrozit pokuta ve výši 150 eur.
Počítat musejí turisté také s tím, že mohou
být vybráni pro náhodný test na COVID-19,
který nebudou moci odmítnout.
Transfery z letiště do hotelů budou smět
být prováděny pouze jako privátní, tedy
osobními vozy a minivany, a to tak, že
ve voze o kapacitě do 5 osob bude smět
cestovat pouze jeden člověk, šesti- a sedmimístné vozy budou moci připravovat dva
pasažéry, automobily o kapacitě 8 či 9 lidí

Při vstupu do hotelových restaurací budou
hosté povinni použít dezinfekci rukou. Kapacity restaurací budou přizpůsobeny tak,
aby vzdálenost mezi stoly nebyla menší než
70 cm, rovněž bude muset být zajištěno,
aby hosté nepřišli do kontaktu s vystaveným jídlem. Stravování formou bufetů sice
bude možné, ale jídlo bude vydávat personál, případně budou jednotlivé porce nachystány v miskách či na talířích. Hotelům
je rovněž doporučeno, aby room service
poskytovaly bez příplatku.
Viditelná změna čeká turisty na plážích. Tam,
kde fungují plážové kluby, bude jejich kapacita regulována na 40 osob na 1 000 m2,
k čemuž mají sloužit vstupní a výstupní

jeho kapacity na polovinu. Všichni pasažéři
navíc budou muset používat roušky (opět
pod hrozbou 150eurové pokuty).
Řecko je samozřejmě vyhledáváno i pro své
antické památky. Ty budou v této sezoně
otevřeny, jejich provozní doba byla dokonce
rozšířena (8.00–20.00 h), aby se zamezilo
vzniku davů. Návštěvníci mezi sebou budou
muset udržovat vzdálenost alespoň 1,5 m,
bude proto limitován i počet vstupů. Použí-

Pokuta za nenošení roušek
v určených prostorech:

150 eur
vání roušek nebude během návštěv památkových areálů povinné, je ale doporučené.

budou určeny pro přepravu maximálně tří
osob. Tato omezení se nevztahují na příslušníky jedné rodiny. Řidič i cestující budou
muset mít nasazeny roušky.
V hotelech (stejně jako ve všech dalších
veřejných prostorech) budou přijata taková opatření, aby byl zajištěn dostatečný
odstup mezi lidmi (minimálně 1,5 m). Platí
to i při čekání na check-in nebo check-out.
Tam, kde to podmínky umožní, by tyto
úkony navíc měly být prováděny pod širým nebem a bezkontaktně, například
prostřednictvím mobilních telefonů.
Check-in bude možný až po 15. hodině,
check-out budou muset hosté provést
do 11. hodiny – čas mezi tím bude věnován
nejen běžnému úklidu pokojů, ale také
jejich dezinfekci a větrání.

turnikety. Rozestupy mezi slunečníky budou
muset být minimálně čtyřmetrové, mezi
lehátky pak alespoň 1,5 m (opět se netýká
členů jedné rodiny). Hosté budou muset při
ležení na lehátkách používat své ručníky,
lehátka budou při každé výměně hostů
dezinfikována. Plážové sporty, při kterých
dochází ke kontaktu (volejbal aj.) budou
zakázány, stejně jako aktivity, které vedou
k shlukování lidí (živá hudba). Plážové bary
mohou fungovat, alkoholické nápoje ale
budou muset hosté konzumovat mimo
jejich prostory. U soukromých hotelových
pláží platí nařízení o minimálně třímetrové
vzdálenosti mezi slunečníky, plážové osušky
budou po každém použití dezinfikovány.
Když se hosté vydají na výlet turistickým
autobusem, musejí počítat s omezením

Turisté v Řecku letos nepřijdou ani o oblíbené večerní hudební produkce, nicméně i zde
musejí počítat s upraveným režimem. Produkce budou muset probíhat pod širým
nebem, kapacita zařízení bude omezena
na 40 % a hosté budou muset dodržovat
rozestupy 1,5 m. Vydají-li se turisté v Řecku
na nákupy, měli by se obrnit trpělivostí.
Z pochopitelných důvodů bude omezen
vstup do prodejen – v obchodech do 20 m2
budou smět být ve stejnou dobu jen 4 zákazníci, v prodejnách o ploše 20–100 m2 čtyři
zákazníci plus jedna další osoba na 10 m2
plochy. Velké obchody nad 100 m2 pak
budou moci v jednu dobu přivítat 12 zákazníků plus jednoho dalšího na každých 15 m2
plochy. Používání roušek bude povinné.
Nová pravidla pro pobyt v Řecku, s kterými se můžete podrobně seznámit např.
na serveru Greece-is.com, mohou být pro
některé turisty limitující, troufáme si ale
tvrdit, že většině by měla vyhovovat. Mimo
jiné proto, že tolik zaručeného prostoru
na pláži pro sebe už dlouho neměli, a když
koronavirus (a ekonomická situace) napřesrok dovolí, asi ani jen tak mít nebudou…
Text: -pmuFoto: Shutterstock.com
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Zážitky i ﬁne dining
Když se řekne Olomoucký kraj, většina lidí si s ním přirozeně nespojí luxusní cestování. Ne snad,
že by region v tomto ohledu neměl co nabídnout, ale při jeho současné návštěvnosti se přece jen
musí ve svých aktivitách souvisejících s propagací cestovního ruchu zaměřovat na poněkud širší
cílové skupiny. I běžní návštěvníci jsou však stále náročnější. Co to znamená?
pouze o ceně. Mám také pocit, že mnohem více času věnují čtení recenzí našich
hostů,“ popsal Antonín Hrudník, ředitel
komplexu Nutrend World. Klienti dle něj
naprosto automaticky očekávají vysoký
standard služeb a maximální péči. „Klíčové
je mít samozřejmě personál, který miluje
svoji práci a je vstřícný i usměvavý. A to si
myslím, že u nás naleznou. Máme ojedinělý koncept, který nám umožňuje dobře
provazovat jednotlivé služby. Všem hostům můžeme nabídnout moderní a naprosto originální hotelový komplex, který
byl vytvořen pro milovníky sportu, zdravého životního stylu a wellbeingu ve všech
jeho podobách,“ doplnil ředitel komplexu
Nutrend World.

Podstatná část tuzemských krajů, měst
i jednotlivých podnikatelů se nechává
slyšet, že v oblasti cestovního ruchu byla
v posledních letech bonitní klientela téměř nejžádanější skupinou návštěvníků.
To platí i v případě Olomouckého kraje.
Jeho primární cílovou skupinou nicméně
dle ředitele nově fungující Centrály cestovní ruchu Olomouckého kraje Radka
Stojana bonitní klientela aktuálně spíše
není. A to i přesto, že v regionu potenciál
rozhodně je. Například co se týká možností luxusního ubytování, které nabízí
například Zámecký resort Sobotín, resort
Hodolany, Nutrend World v Olomouci či
lázeňský resort skupiny Royal Spa ve Velkých Losinách. „S ohledem na velikost
této cílové skupiny a na naše omezené
finanční prostředky však nyní nerealizujeme marketingové aktivity zaměřené
speciálně na tento segment,“ připustil
Radek Stojan. To přitom není příliš překvapivé odhalení. Krajská centrála totiž
formálně funguje teprve od počátku letošního roku a s ročním rozpočtem
ve výši 8,5 milionu Kč se tedy dá předpokládat, že musí koordinovat spíše aktivity
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obecnějšího charakteru. Zvláště v současné „post-covidové“ době, kdy prakticky
všechny tuzemské kraje cílí v rámci domácího cestovního ruchu na tradičnější
cílové skupiny.

Překvapení se nekoná
Klienti jsou rok od roku náročnější. „Cestují
po světě, mají srovnání a za své peníze
požadují kvalitní služby,“ vysvětlil generální
ředitel lázeňských hotelů a resortů Royal
Spa Martin Plachý a v kontextu Velkých
Losin dodal: „Naší výhodou v tomto ohledu je, že máme hezké lázeňské domy,
v krásných lázeňských lokalitách, dokážeme nabídnout spoustu služeb pod jednou
střechou, nabízíme procedury s přírodními
léčivými zdroji a máme hlavně profesionální a vždy milý personál.“
Obecně tak lze říci, že požadavky hostů
dnes již nemohou prakticky nikoho překvapit a většina hoteliérů si s nimi umí
velmi snadno poradit. „Nároční klienti
dnes nehledají pouze ubytování, ale zjišťují si, jaké další služby nabízíme, jestli se
něčím odlišujeme od ostatních, a není to

A v případě lázeňských resortů Royal Spa
zase platí, že hosté sice nepřekvapí, ale
někdy umí přece jen trochu zaskočit.
„Před nedávnem jsme zažili, že jeden
klient volal ředitelce lázeňského hotelu,
jestli by mu neoprala jeho špinavé prádlo,“
uvedl příklad za všechny Martin Plachý.

Olomouc jako centrum
Segment náročné klientely je spíše okrajovou záležitostí i v případě střední Moravy. Pokud však bonitní hosté do kraje
zamíří, jejich očekávání a touhy zde dokážou být naplněny. „Náročnější klientelu
si spojujeme s pojmem luxury travel.
To znamená klienty, kteří vyhledávají
ubytování v kategorii čtyř- a pětihvězdičkových hotelů. Těmto požadavkům
v rámci střední Moravy vyhovuje primárně
město Olomouc, které disponuje dvěma
řetězcovými hotely v kategorii čtyř hvězd
superior (NH Collection Olomouc Congress
a Clarion Congress Hotel Olomouc) a několika butikovými hotely ve stejné kategorii,“ popsala Djamila Bekhedda, ředitelka Střední Morava – Sdružení cestovního
ruchu. Připustila přitom, že turistická oblast
nemá v rámci luxury travel ambice ani
snahy konkurovat lídrům v tomto segmentu, za které jsou dlouhodobě považovány
zejména Karlovy Vary a samozřejmě Praha.
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„Nedisponujeme mezinárodním letištěm,
ani možnostmi pro luxury shopping,“
doplnila.
Čím však střední Morava, respektive především Olomouc, může tyto „nedostatky“
nahradit, je tzv. fine dining neboli zážitková gastronomie. Na čem je postaveno?
Prostředí restaurace nabízející zážitkovou
gastronomii musí být nezapomenutelné,
neopakovatelné a jedinečné. Jídlo i obsluha musejí být té nejvyšší kvality a zároveň musí fine dining přinášet jedinečný
a autentický gastronomický zážitek.
Koncept fine dining je navíc také často
postaven na osobnosti daného šéfkuchaře. „V případě Olomouce lze přesně toto
nalézt v restauraci Entreé pod taktovkou
šéfkuchaře Přemka Forejta, jednoho
z porotců televizní show MasterChef
Česko, nebo také v nově otevřené Eatery
& Bakery Long Story Short,“ vyzdvihla
dva podniky Djamila Bekhedda.

Na zážitky slyší všichni
Napříč celou střední Moravou i Jeseníky si
na své přijde také náročnější klientela,
která se poohlíží po originálních zážitcích
[

INZERCE

nejrůznějšího ražení. „Co nás může odlišit
od ostatních, je právě nabídka autentických
zážitků. Můžu zmínit například degustaci
originálního levandulového menu přímo
uprostřed rozkvetlého levandulového pole.
Dále i degustaci regionálního vína s Troubelickou čokoládou, která se ručně vyrábí
nedaleko Olomouce, jízdu CHKO Litovelské
Pomoraví ve formanských vozech tažených
koňmi, kde lze přímo na palubě vozu ochutnat regionální speciality,“ vyjmenovala
ředitelka sdružení Střední Morava s tím, že
opomenout nelze ani tvarůžkové degustace, vyhlídkové lety s otočkou o 360° nebo
jedinečná představení barokní opery v rámci letních Olomouckých barokních slavností.

Bude letošek v něčem jiný?
Subjekty, které si dříve zakládaly spíše
na bonitní klientele, musejí letos přehodnotit své aktivity. Jak? „Klientů není nikdy
dost, což si určitě všichni uvědomujeme –
zvláště v této krizové době. Máme proto
připravenou řadu plánů a strategií, ale
rozhodně nechceme lákat klienty na nejnižší cenu. Každá kvalitní služba má i svoji
cenu,“ naznačil Martin Plachý aktivity lázeňských hotelů a resortů Royal Spa.

V Nutrend Worldu se zase po loňském
cílení na firemní klientelu letos obrátí
poněkud jiným směrem. „Dali jsme si
za cíl, že připravíme nabídky služeb pro
klienty, kteří chtějí poznávat krásy naší
země. Nově mohou hosté využít několik
pobytových balíčků, které jsou určené
jak pro samotné páry, tak rodiny s dětmi,“ dodal ředitel komplexu Antonín
Hrudník.
A sdružení cestovního ruchu Střední
Morava bude pokračovat v aktivitách,
na nichž úzce spolupracuje s agenturou
CzechTourism a jednotlivými zahraničními
zastoupeními. „K oslovení náročnější
klientely využíváme fam a press tripy
i marketingové kanály jednotlivých zahraničních zastoupení. Luxury travel je
poptáváno zejména ze zemí Latinské
Ameriky. V posledních letech zaznamenáváme nárůst návštěvníků právě z těchto zdrojových trhů,“ uzavřela Djamila
Bekhedda.

Text: Gaja Koláčková
Foto: Shutterstock.com
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Kapacita hromadných ubytovacích
zařízení za rok 2019
V roce 2019 bylo v České republice k dispozici návštěvníkům 9 383 hromadných ubytovacích zařízení různých kategorií. Nejvyšší ubytovací kapacitou dlouhodobě disponuje Praha, která však zároveň může být
nejvíce zasažena krizí sektoru v souvislosti s nemocí COVID-19.
v hlavním městě. Hosté se mohli ubytovat také v některém z 567 kempů, těch
bylo k dispozici zdaleka nejvíce v Jihočeském kraji (134).

Mapa HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ČR V ROCE 2019 (ZAŘÍZENÍ V OBCÍCH)

Přežijí všechna lůžka
v Praze i jinde?
Hromadné ubytování v Česku disponovalo celkovou kapacitou 210 500 pokojů
a 539 700 stálých lůžek. Územní rozložení lůžkových kapacit kopíruje geografickou diferenciaci a územní koncentraci
jak do kulturně-historických středisek
(historická města, lázně), tak do středisek s významným přírodním potenciálem (horská střediska, střediska letní
rekreace). Korelace počtu lůžek s regionálním (krajským) rozložením HUZ v ČR
má výjimku pouze v Praze, která v počtu

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

TAB.1: HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PODLE KATEGORIE A KRAJŮ V ROCE 2019

Hromadná
ubytovací zařízení celkem

Česká republika

v tom (%)
hotely

penziony

kempy

chatové
osady

turistické
ubytovny

ostatní
jinde nespeciﬁkovaná

Pokoje

Lůžka

9 383

28,0

38,5

6,0

3,4

6,9

17,1

210 496

539 685

Hl. m. Praha

817

66,3

11,9

2,3

0,0

5,4

14,1

42 997

94 444

Středočeský

688

30,2

35,6

10,0

6,5

4,8

12,8

13 226

35 100

1 181

16,7

43,8

11,3

5,2

5,3

17,7

20 160

58 345

Plzeňský

Jihočeský

528

21,2

41,1

9,5

5,5

6,4

16,3

10 579

28 486

Karlovarský

523

45,9

31,0

5,2

1,1

3,8

13,0

16 497

34 318

Ústecký

483

30,0

38,5

7,5

2,3

7,9

13,9

9 485

25 068

Liberecký

895

17,5

45,8

3,4

4,9

6,7

21,7

14 320

42 821

1 074

21,7

41,3

4,9

2,0

6,1

23,9

18 056

51 006

351

20,8

41,6

6,6

6,8

8,5

15,7

6 847

19 583

Královéhradecký
Pardubický
Kraj Vysočina

434

24,4

30,6

6,7

5,1

10,8

22,4

8 343

24 034

Jihomoravský

857

24,5

49,8

4,7

3,4

5,7

11,9

18 233

45 360

Olomoucký

480

20,6

45,2

2,7

2,3

11,0

18,1

9 556

24 519

Zlínský

459

27,9

39,2

5,2

1,7

8,1

17,9

10 234

25 711

Moravskoslezský

613

28,7

37,4

3,3

1,6

12,6

16,5

11 963

30 890

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v roce 2019 dosáhl počtu
9 383, což bylo o 43 zařízení (0,5 %)
meziročně méně. Nejvíce zařízení bylo
evidováno v Jihočeském (1 181 zařízení,
podíl 12,6 %), Královéhradeckém
(1 074 zařízení, 11,4 %) a Libereckém

58

kraji (895 zařízení, 9,5 %). Poslední
příčka mezikrajského srovnání patří
Pardubickému kraji s 351 zařízeními
a 3,7% podílem. Z hlediska typu ubytování převládaly penziony (38,5 %) a hotely (28,0 %). Nejluxusnějších 5hvězdičkových hotelů bylo 65, nejvíce logicky

lůžek (více než 94 000) jasně vede nad
všemi kraji, ale v celkovém počtu HUZ je
až na 5. místě (817). Rozložení počtu
HUZ a lůžkových kapacit dle obcí s rozšířenou působností (ORP, bez Prahy)
zřetelně dominují území s převahou
horských (např. Trutnov, Vrchlabí, Jilem-
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Relativní vyjádření

TAB.2: HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ČR (RELATIVNÍ VYJÁDŘENÍ) V ROCE 2019

Hromadná
ubytovací
zařízení

Česká republika
Hl. m. Praha
Středočeský

Podíl
na ČR (%)

Pořadí
krajů

Počet zařízení
na 10 000
obyvatel

Pořadí
krajů

Počet zařízení
na 100 km2

Pořadí
krajů

9 383

100,0

x

8,8

x

11,9

x

817

8,7

5.

6,2

11.

164,6

1.
14.

688

7,3

6.

5,0

14.

6,3

1 181

12,6

1.

18,4

3.

11,7

6.

Plzeňský

528

5,6

8.

9,0

5.

6,9

12.

Karlovarský

523

5,6

9.

17,7

4.

15,8

4.

Ústecký

483

5,1

10.

5,9

12.

9,0

10.
2.

Jihočeský

Liberecký
Královéhradecký
Pardubický

895

9,5

3.

20,2

1.

28,3

1 074

11,4

2.

19,5

2.

22,6

3.

351

3,7

14.

6,7

10.

7,8

11.

Kraj Vysočina

434

4,6

13.

8,5

6.

6,4

13.

Jihomoravský

857

9,1

4.

7,2

9.

11,9

5.

Olomoucký

480

5,1

11.

7,6

8.

9,1

9.

Zlínský

459

4,9

12.

7,9

7.

11,6

7.

Moravskoslezský

613

6,5

7.

5,1

13.

11,3

8.

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

nice, Tanvald, Jeseník) nebo lázeňských
(např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Třeboň) středisek.
V souvislosti s propadem odvětví kvůli
koronaviru lze očekávat kapacitní pokles
počtu HUZ a lůžek či přinejmenším tlak
na restrukturalizaci a změny ve vlastnic-

kém a majetkovém uspořádání. Větší
investiční aktivity budou zpomaleny nebo
zcela zastaveny. Při vypořádání se s nastalou situací budou pružnější spíše menší zařízení, naopak kriticky může být
zasažen sektor ubytovatelů zaměřený
výhradně na zahraniční či specifickou
klientelu (např. senioři v lázních).

Při přepočtu ubytovacích zařízení
na 10 000 obyvatel patří první příčka
Libereckému kraji (20,2 zařízení). Nejnižší
hodnota byla zjištěna ve Středočeském
kraji (5,0 zařízení). Z hlediska rozlohy
připadlo nejvíce HUZ na 100 km2 na Hlavní
město Prahu (164,6 zařízení), následoval
s velkým odstupem Liberecký (28,3 zařízení) a Královéhradecký (22,6 zařízení)
kraj. Naopak ve Středočeském kraji připadlo na 100 km2 pouze 6,3 ubytovacích
zařízení.
Roční čisté využití lůžkové kapacity
v hotelech a podobných zřízeních
v roce 2019 dosáhlo v průměru 50,9 %.
Nadprůměrné bylo zejména v Praze
(67,8 %) a Karlovarském kraji (56,7 %),
naopak nejméně využita byla lůžková
kapacita na Vysočině (32,5 %) a v kraji
Ústeckém (34,8 %).
-ČSÚwww.czso.cz

Kongresový průmysl jako jedna z možností
nového směrování turismu v Praze
Ještě koncem roku 2019 řešily oblíbené evropské destinace cestovního ruchu otázku overtourismu a s ním spojených dopadů na místní komunitu a prostředí. Ani Praha nebyla v tomto ohledu výjimkou. O pár měsíců později se
ovšem cestovní ruch v souvislosti s COVID-19 globálně zastavil. Pro veškeré subjekty působící v cestovním ruchu
to znamenalo citelnou ránu. Na druhou stranu poskytla tato krize prostor pro restart a zamyšlení nad situací.
Jako jedno z možných řešení této otázky
se dlouhodobě jeví systematická podpora
a zaměření na oblast kongresového průmyslu. Kongresový delegát má v destinaci
jasně stanovený program, který se odehrává především v kongresových kapacitách města. Doplňkové programy zaměřené na poznávání destinace jsou pečlivě
plánované a rozprostřené tak, aby se velký
počet delegátů pohyboval po městě časově i místně rovnoměrně. Kongresová sezona navíc tu turistickou časově nepřekrývá, ale doplňuje – většina kongresů probíhá brzy na jaře a na podzim.
Nezanedbatelný je i edukační přesah kongresů. Místní odborníci mohou snadněji
čerpat odborné znalosti od kolegů, kteří se
akce účastní, než kdyby v omezeném

počtu museli nákladně cestovat za kongresem do zahraničí. Česká republika,
potažmo Praha, kde se dosud odehrávalo
80 procent všech velkých asociačních
kongresů mířících do Česka, tak získává
nedocenitelné know-how. Z toho pak
benefitují i místní obyvatelé. Zároveň tak
kongresový průmysl pomáhá vytvářet
image destinace. V případě Prahy tím
pomáhá významně naplnit strategii vlády
„Czech Republic – The Country for the
Future“.
Kongresový průmysl též oproti volnočasovému turismu výrazněji přispívá k ekonomickému blahobytu destinace. Již v roce
2017 zpracovalo Prague Convention Bureau ve spolupráci s KPMG studii zabývající se dopady tohoto odvětví na destinaci.

Z té vyplývá, že výdaje zahraničního kongresového delegáta v destinaci jsou čtyřaž pětinásobně vyšší než v případě běžného návštěvníka. Současně kongresový
průmysl zaměstnává značný počet osob.
Před krizí by se jen v Praze jednalo
o 14 400 plných pracovních úvazků.
Podpora kongresového průmyslu tak
přináší své nesporné benefity a do budoucna se jeví jako vhodné řešení k předcházení problémů spojených s overtourismem. Účastníci kongresů jsou pro destinaci ekonomicky i sociálně přínosnější,

Hana Krejbichová,
marketing & PR manager,
Prague Convention Bureau
www.pragueconvention.cz
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