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Na velikosti nezáleží,
ukázala koronakrize
Horeca v útlumu,
dodavatelé loví i jinde
Anketa: Hotelové systémy
v době covidové
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Nic proti Otíkům, ale…
Psát v době (post)covidové o problematice hotelových a restauračních dodavatelů není nic záviděníhodného, to mi můžete
věřit. Byť bývám zlými jazyky označován za škarohlída a negativistu, osobně – a tím se liším od velké části novinářské obce –
mnohem raději píšu o věcech pozitivních. Tentokrát to ovšem
šlo o poznání hůře.
O tom, že koronavirová krize tvrdě dopadla na tuzemský sektor
horeca, netřeba psát, to všichni vidíme – zavřené hotely, poloprázdné restaurace, provozovny na prodej. O tom, jaké dopady
měla a má krize na dodavatele zboží a služeb pro hotely a restaurace, se ale prakticky nemluví. Přitom ani jim není dvakrát
do zpěvu, jak si můžete přečíst v naší hlavní tematické rubrice.
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Je to těžké, ale i na současné situaci lze najít nějaká pozitiva.
Tak například příklon k tuzemským výrobcům a dodavatelům.
Alespoň tedy v některých segmentech. Dovážet některé komodity z Číny či jiných vzdálených končin je dnes složité a zdlouhavé, proto někteří odběratelé hledají náhradu v tuzemsku. Bude
ale jejich poptávka stačit na to, aby udržela dodavatele nad
vodou? Toť otázka… Dodavatelům ale budiž ke cti, že na odpověď jen pasivně nečekají. Někteří pozměnili sortiment, jiní se
snaží svojí nabídkou vyjít vstříc novým segmentům. I tak si ale
myslím, že nadchází čas pro heslo „Podpoř svého dodavatele“.
Tím nechci říct, že by měli hoteliéři a restauratéři bez rozvahy
nakupovat do zásoby zboží či vybavení, které aktuálně nepotřebují. Jen bych možná apeloval na ty, kterým se letošní letní
sezona nakonec vydařila (a není jich podle všeho úplně málo),
a rozhodují se, zda do obnovy kuchyňských technologií, uniforem, povlečení či jiného vybavení investovat teď, nebo až později, aby tak učinili pokud možno nyní. A aby dali šanci v první
řadě tuzemským dodavatelům.
Pozitivně hodnotí odborníci také fakt, že současná situace přímo
vybízí hoteliéry k přehodnocení jejich dosavadního fungování.
Zbavit by se například mohli přílišné závislosti na „Otících“, tedy
na OTAs, on-line rezervačních systémech. Podaří-li se jim zvýšit
podíl přímých rezervací, ušetří na provizích Otíkům. A zůstane
jim víc na investice. Třeba do vybavení…
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Cestovní ruch v době koronavirové
Turismus v České republice je doménou hlavně malých a středních
podniků. V globálním kontextu se však v oboru pohybuje řada
velkých či dokonce nadnárodních hráčů, jejichž jména bývají
obvykle synonymem pro ekonomickou prosperitu. Bylo by však
naivní si myslet, že jejich podnikání bylo koronavirovou krizí
postiženo méně. Na příkladu několika takových firem ukážeme,
že velikost opravdu není to nejpodstatnější.
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a restaurace vykazují zlomek výsledků obvyklých v minulých letech.
O tom všem, ale třeba i o trendech v oblasti hotelových rezervačních
systémů a procesů si můžete přečíst v hlavní tematické rubrice
tohoto vydání.
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destinačního managementu působících na východě Čech, tak
mezi tamními podnikateli. Zajímali jsme se i o trendy v řízení
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Ukážeme vám, že mohou být i velmi efektivními prodejními
kanály…
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Zachraňme turismus či o projektu RESUSCITATE 2030.
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Díky technologiím rychleji,
bezpečněji a komfortněji

Jedno z klišé říká, že na všem špatném je třeba hledat něco dobrého. Platí
to i o pandemii COVID-19. Ta, byť bude znamenat v letecké dopravě velké
ztráty, může paradoxně přispět k dalšímu posunu tohoto odvětví. Zejména
pak po technologické stránce. Shodují se na tom alespoň světoví i tuzemští experti z technologických firem.
Ne že by bylo odvětví letecké dopravy
po technologické stránce konzervativní či
dokonce zaostalé, přesto nepatřilo v posledních letech mezi obory, které by úplně
udávaly trendy, pokud jde o digitalizaci
a aplikaci nových technologií. To se však
může v důsledku globální koronavirové
pandemie změnit. Očekává to alespoň
velká část účastníků průzkumu, který nechaly zpracovat společnosti Fast Future
a Future Travel Experience ve spolupráci
s Airline Passenger Experience Association.
Studie, jejíž součástí výzkum byl, uvádí, že
63,7 procenta respondentů je názoru, že
koronavirová krize může akcelerovat inovace a projekty zaměřené na digitální transformaci uvnitř jejich organizací, 19,2 procenta si myslí, že koronakrize nebude mít
na technologické plány jejich ﬁrem žádný
vliv a jen 17,1 procenta očekává, že se realizace plánů v důsledku pandemie zpozdí.
Úplně nepřekvapí informace, že 77,4 procenta účastníků zmiňovaného globálního
průzkumu očekává zavádění bezkontaktní-
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ho sběru biometrických údajů pro ověřování identity cestujících, 74,8 procenta
předpovídá širší využití samoobslužného či
automatizovaného odbavení a 69,2 procenta si myslí, že budou zaváděny technologie pro identiﬁkaci pasažérů s příznaky
onemocnění COVID-19.

Téměř 50 % organizací
ve světle COVID-19 zvýšilo své
rozpočty na inovace a digitální
transformaci.

Průzkum rovněž napověděl, že bude
nadále stoupat využití mobilních zařízení
a aplikací sloužících cestujícím v různých
fázích cest – tohoto názoru je 67,1 procenta respondentů. Víc než polovina
účastníků průzkumu (58,6 %) má za to,
že budou v jejich podnicích zaváděny technologie odhalující symptomy
COVID-19 u personálu.

Bez zajímavosti není ani pohled na opačný konec žebříčku. Říká, že přestože je
robotizace v posledních letech uváděna
jako jeden z klíčových trendů v cestovním
ruchu, jde v současnosti možná o dosti
přeceňovaný fenomén. Jen zhruba čtvrtina účastníků průzkumu (27,4 %) uvedla,
že bude péče o zákazníka v jejich organizacích svěřena robotům… To ale neznamená, že by se roboty vůbec nevyužívali.
Z poslední doby můžeme zmínit příklad
letiště v Hongkongu, kde jsou roboty
využívány k dezinfekci vzduchu.
Daniel Coleman, zakladatel a generální
ředitel společnosti Future Travel Experience, uvádí: „Tato zpráva jasně ukazuje,
že úzká spolupráce, technologie a digitální transformace budou hrát klíčovou roli
při zotavování odvětví letecké dopravy
z šoku vyvolaného COVID-19. Investice
do digitální transformace a inovací jsou
na seznamu priorit pro většinu leteckých
společností, letišť a jejich partnerů, kteří
nyní mají příležitost přijmout klíčové
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technologie k dosažení krátkodobé efektivnosti i dlouhodobého zajištění svého
podnikání. Globální průzkum provedený
v rámci této zprávy zjistil, že téměř 50 %
organizací ve světle COVID-19 zvýšilo své
rozpočty na inovace a digitální transformaci a dalších 25% ponechalo své rozpočty nedotčené. To posiluje teorii, že role
inovací a technologie je dnes důležitější
než kdykoli předtím.“
Generální ředitel společnosti Fast Future
a hlavní autor citované zprávy Rohit Talwar doplňuje: „Je skutečně povzbudivé, že
studie velmi jasně ukazuje, že odvětví vidí
investice do inovací a digitální transformace jako cestu ven z turbulencí. Takové
investice poskytují prostředky k řešení
sociálních a bezpečnostních výzev
i ke zlepšení efektivity a poskytují platformu pro růst prostřednictvím zdokonalených služeb a nabídek.“ Závěry z průzkumu podle něj ukazují, že krize přiměla
ﬁrmy zrychlit jejich inovační a digitální
transformační iniciativy: „Myšlenky, které
byly kdysi považovány za spekulativní
nebo ‚hezké‘, se přesouvají na vrchol
agendy. Při přechodu z krize na zotavení
je příliš brzy na to, abychom přesně věděli,
co bude fungovat. Je jasné, že to bude
vyžadovat ochotu provádět rychlé a cílené
inovační a technologické experimenty,
zvažovat myšlenky, které byly dříve považovány za nemyslitelné, a závazek rozšířit
naše obzory a rychle se učit.“

Přesun do on-line světa
Jednou z oblastí, kde je vliv technologií
dlouhodobě nejvíc patrný, jsou rezervace.
Pandemie COVID-19 v tomto směru příklon
k moderním – a zejména pak on-line –
technologiím jen urychlila. „Zaznamenali
jsme výrazně vyšší poptávku po webových řešeních, primárně pro korporátní
klientelu,“ uvádí například Jiří Kožíšek,
managing director společnosti C.E.E. Group
Travelport. „Celá společnost si osvojila
on-line komunikaci a i ve firmách se
přesouvá objednávání cestovních služeb
na on-line korporátní nástroje, které zákazníkům pomůžou s dodržováním cestovních pravidel a udrží kontrolu nad
cestovními výdaji,“ vysvětluje. Klasické
návštěvy agentur kvůli nákupům letenek
jsou podle jeho názoru minulostí, tamtéž
míří i objednávání přes telefon či e-maily.
„S nastalou krizí přichází ještě větší potřeba šetření personálních nákladů na straně

korporátního zákazníka i cestovní agentury. Rutinní práce spojené s nabídkou,
objednáním a vystavením letenek, hotelových voucherů nebo půjčoven aut je
třeba nechat na robotu, on-line nástroji.
Operátoři se mohou věnovat složitějším
činnostem a častější interakci s koncovým
zákazníkem – nabídnout mu služby a péči
navíc,“ komentuje současné trendy Jiří
Kožíšek. Dodejme, že Travelport svůj
on-line korporátní systém prodává pod
názvem Tripgate. Kožíšek ale zároveň

lubu až v konkrétní čas, nemusejí se tedy
tísnit ve frontě. Nástup na palubu podle
čísel sedaček nedávno testovaly třeba
také letiště Gatwick se společností easyJet. Ještě větší výzvou jsou ale fronty před
celními, resp. imigračními přepážkami.
Ty byly v posledních letech na některých
světových letištích za hranicí únosnosti.
Zlepšení se dá očekávat po masivním
zavedení bran bezkontaktně sbírajících
od pasažérů po příletu biometrické údaje,
ideálně v kombinaci se systémy zajišťující-

V době koronakrize vzrostla logicky poptávka
po dezinfekčních technologiích

dodává, že v krátkodobém horizontu sice
budou korporace pravděpodobně nadále
využívat on-line komunikační nástroje,
v horizontu střednědobém by se podle
něj ale mělo opět navázat na osobní
kontakt, schůzky i konference. „Osobní
interakce s obchodními partnery je něco,
co vám žádný on-line přenos nenahradí,“
uzavírá Kožíšek.

Na letišti bezpečněji a rychleji
Pandemie nového koronaviru může paradoxně vést k tomu, že si řada lidí odnese
z pobytu na letištích či z létání samotného
pozitivnější dojmy. Už třeba díky tomu, že
se budou letecké společnosti a správy
letišť snažit předcházet hromadění pasažérů, resp. zajistit dodržování rozestupů.
Lidé tak budou mít pocit větší volnosti.
K tzv. queue managementu (řízení front)
dnes slouží již celá řada aplikací. Příkladem
může být utilita, kterou do své aplikace Fly
Delta zakomponovala letecká společnost
Delta Air Lines – cestující jsou dle čísel
sedaček aplikací vyzváni k nástupu na pa-

mi bezpečnostní rozestupy mezi lidmi.
K minimalizaci front na letištích přispívá
i jeden na první pohled jednoduchý trik,
s kterým již před třemi lety přišly společnosti Amadeus a Off Airport Check-In
Solutions (OACIS) a který i v důsledku
koronavirové pandemie nabývá na popularitě. Jedná se o mobilní systém pro
odbavování zavazadel, díky kterému
mohou pasažéři předat svá zavazadla
k přepravě mimo letištní budovu. Prakticky kdekoli – v hotelu, na nádraží, velké
konferenci či jiném eventu. „Díky naší
cloudové technologii Airport Common
Use Service (ACUS) odbavuje OACIS cestující a jejich zavazadla mimo prostory
letiště, zavazadla bezpečně přepraví
na letiště a tam je fyzicky předá do letištního zavazadlového systému,“ vysvětluje
Jan Barták, jednatel Amadeus Czech
Republic and Slovakia.
Již před příchodem koronavirové pandemie zaváděly letecké společnosti a letiště
technologie určené k zajištění bezpečnosti
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Anketa: Hotelové systémy
v době covidové
?

U dodavatelů hotelových systémů jsme zjišťovali, jak v reakci
na příchod koronakrize upravili
své produkty i jak se nová situace podepsala na jejich činnosti
obecně.

funkce a aplikace vnímány jako nutnost
pro zlepšení služby pro hosty a zároveň
udržení vysoké efektivity provozu.
V době COVIDU jsme dokonce proškolili
několik nových klientů, kteří najednou
viděli velkou přidanou hodnotu v cloudovém řešení, kdy nemusí být na hotelu přítomni, aby jej mohli řídit. Další
vývoj směřuje právě k automatizaci
rutinních procesů, aby zbylo více času
na péči o hosty!

Pavel Kotas
Previo

ve spolupráci s partnery zdarma nebo
s výraznou slevou produkty zaměřené
na efektivní, automatický provoz hotelů
se zachováním komfortu a bezpečí hosta. Šlo zejména o hotelové kiosky a aplikace provázející hosta během pobytu.
Díky dobře nastaveným mechanismům
uvnitř ﬁrmy jsme nemuseli zásadně
omezovat provoz a během krize jsme
mohli pokračovat i ve vývoji nových
produktů, které máme v našem střednědobém plánu.

Martin Blažek
Během nouzového stavu jsme zredukovali počet hodin na telefonické zákaznické podpoře asi na čtvrtinu, ale o to více
jsme klienty informovali na sociálních
sítích, blogu a v e-mailech. Náš rezervační systém R+ a channel manager
normálně zprocesují desítky tisíc on-line
rezervací měsíčně. V době krize to bylo
cca 3 % tohoto objemu, takže se servery
trochu nudily. Jinak jsme ale vývoj Previa
nijak neomezili, a naopak jsme zařadili
plnou rychlost v dokončení projektu
automatizace recepce myAlfred.cz. Projekt jsme úspěšně spustili s otevřením
hotelů, tedy 25. května. Jen za červen si
pak u našich ubytovatelů provedlo on-line check-in přes 50 000 hostů! Při
pětiminutovém čekání na recepci to dělá
174 dní, o které jsme hostům prodloužili
pobyt a hoteliérům ušetřili na recepci.
A to je skvělý pocit.

Filip Kühnel
HotelTime Solutions

V době COVIDU jsme v HotelTime Solutions začali s klienty více komunikovat
o našich stávajících produktech souvisejících s automatizací provozu jako
ONLINE CHECK-IN, HOUSEKEEPING APLIKACE, REVENUE MANAGEMENT, AUTOMATICKÁ DISTRIBUCE a zaměřili se
na nové inovace v těchto oblastech
včetně propojení s novými zahraničními
partnery. V době po COVIDU jsou tyto

20

Mevris

Jaromír Pažout
Jak využít naše schopnosti a pomoci?
Vytvořili jsme on-line platformu, která
nabídla volné kapacity hotelů jako nouzové bydlení zdravotníkům. Jako vedlejší
efekt jsme dali klientům zdarma nástroj
pro on-line prodej ubytovacích voucherů.
Ve spolupráci s Amazing Places jsme
založili Hero Hotel, který dnes nabízí jako
poděkování ubytování zdarma těm, kdo
stáli v první linii v době pandemie, a buduje dobré PR hotelům.
Co se týká hotelového systému Better
Hotel, pomáhali jsme s podklady k žádostem o ﬁnanční podporu nebo jsme
optimalizovali s klienty přímý prodej
s cílem snížit provizní náklady. Před
znovuotevřením jsme se zaměřili
na automatizaci provozních i prodejních
procesů. Nakonec jsme vylepšili mnoho
funkcí, které minimalizují nutnost lidského kontaktu a usnadňují proces
check-inu, předávání klíčů nebo automatizují check-out.

Benjamin Kittl
HORES PLUS

Určitě jsme zaznamenali nárůst poptávky po produktech souvisejících s digitalizací a automatizací, které sice už v našem portfoliu byly, ale nebyly v popředí
zájmu klientů. Během krize jsme nabízeli

Bookassist

Ujistili jsme všechny naše hotelové partnery, že Bookassist je tu, aby jim i nadále
pomáhal. Naše služby ani dostupnost
nebyly nijak omezeny. Jako společnost,
zabývající se internetovou technologií
od roku 1999, jsme vždy byli v popředí
poskytování softwaru a služeb on-line,
a to nám nyní pomáhá. Bookassist se
v tomto náročném čase zaměřil a stále
zaměřuje na získání nejlepších možných
doporučení pro naše hotelové partnery,
abychom jim pomohli.
Jako mezinárodní společnost jsme byli
v Bookassist již dlouho zvyklí spolupracovat na dálku. Od 1. července pracují
téměř všichni zaměstnanci Bookassist
vzdáleně. Již v roce 2019 jsme předvídali
změnu kultury na pracovišti, která přitahuje a udržuje mladé zaměstnance.
Zavedli jsme novou politiku týkající se
pružné pracovní doby a ﬂexibility práce.
Klíčem k úspěchu je to, že práce každého je založena na výsledcích, nikoli
na základě času stráveného u stolu
v kanceláři. Zaměstnanci mají větší
kontrolu nad svými hodinami a dosažením konkrétní rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. COVID-19
tuto změnu jen urychlil.

Anketu sestavil: -pmu-
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Budou nás obsluhovat roboti?
Aktuální koronavirová situace, která se silně dotkla cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie,
vyvolává potřebu hledat nová inovativní řešení současného stavu. Jednou z možných cest je urychlená
implementace moderních technických systémů a technologických postupů. Využití personálních robotů je
pak krokem, který logicky vyplývá ze současného stavu rozvoje vědy a techniky a zároveň odráží potřebu
alespoň částečně eliminovat negativní dopady koronavirové krize.
ných zákazníků a vytvářet agregované
databáze preferencí a potřeb všech zákazníků hotelu.

Jaké jsou důvody proti?
V podstatě jsou dva důvody, které prozatím
širší využití robotů v hotelnictví omezují.
Tím prvním je technická nedokonalost
a omezenost funkcí, které mohou prozatím
vykonávat. Druhým důvodem je cena. Ta je
v současné době ještě příliš vysoká, takže
masivní zavádění robotů z důvodů snižování nákladů není prozatím příliš reálné.

Dosavadní zkušenosti
Foto: Shutterstock.com

Pokud se nám v současné době zdá představa personálních robotů v hotelnictví jako

Co je to personální robot?
Čeština obohatila svět jen o málo univerzálně používaných slov. Zřejmě tím nejznámějším celosvětově používaným slovem je
robot, které v roce 1921 použil Karel Čapek,
na radu svého bratra Josefa, v dramatu
R. U. R. Slovo robot zde označovalo umělé
bytosti. V dnešní době lze roboty obecně
dělit na průmyslové a personální (humanoidní). Speciálním druhem jsou roboti typu
android, resp. humanoid. Jedná se o roboty,
kteří jsou z určité míry podobní člověku.

V čem lze spatřovat možné
využití osobních robotů
v hotelnictví?
Možnosti využití robotů v hotelnictví a gastronomii jsou široké. Mohou sloužit například na recepcích, kde provádějí check-in
a check-out a zajišťují základní komunikaci
s hotelovými hosty. Mohou také fungovat
jako concierge, kdy odpovídají na dotazy
hostů, poskytují informace o okolí, kulturních a společenských akcích apod. Existují
už příklady uplatnění robotů v gastronomických službách, a to jako technologická
podpora těch procesů, které jsou spojeny
s rizikem poranění či úrazu. Mohou tedy
smažit, grilovat a provádět další jednoduché kuchařské úkony.

Foto: Shutterstock.com

Jaké jsou důvody pro?
Dnes je jedním z důležitých důvodů pro
zavedení personálních robotů jejich
využití tam, kde dochází k přímému
kontaktu personálu hotelu s jeho návštěvníky. Tím je možné alespoň částečně eliminovat možnost přenosu nakažlivých onemocnění. Dalším důvodem je
nahrazení živého personálu a v souvislosti s tím eliminace chyb lidského faktoru a v budoucnosti i snížení nákladů.
Roboti mohou také vyhovovat části
hotelových hostů s malou potřebou
personální interakce. Roboti mohou být
rovněž velmi užiteční z hlediska marketingu. Dokážou velmi efektivně a precizně sledovat spotřební chování opakova-

Foto: Shutterstock.com

iluzorní a fantaskní, stačí si připomenout
funkci autopilota v letadle, což je de facto
robot. Nebo rychlost, s jakou se vyvíjejí
autonomní automobily. Ve světě jsou dnes
již známy úspěšné pokusy o zařazení personálních robotů do oblasti hospitality, a to
především v technologicky nejvyspělejších
státech, jako jsou USA či Japonsko. Není tak
zřejmě daleko doba, kdy se s nimi budeme
moci setkávat i u nás.

Autorem textu je
Ing. Pavel Attl, Ph.D.,
vedoucí katedry cestovního ruchu.
attl@vsh.cz
Vysoká škola hotelová v Praze
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Pardubický kraj
v datech ČSÚ
V letošním druhém čtvrtletí se v hromadných ubytovacích
zařízeních (HUZ) Pardubického kraje ubytovalo 34 549 hostů.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje
propad o 73,3 procenta. Absolutní většinu tvořili tuzemští turisté, kterých v kraji přespalo celkem 32 847. Cizinců bylo 1 702,
jejich počet se proti loňsku snížil na 11 procent. Turisté strávili
v 2. čtvrtletí 2020 v regionu 87 027 nocí, což je v meziročním
srovnání o 72,7 procenta méně. Za celý rok 2019 zavítalo
do regionu 480 520 turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě
2,7 procentního bodu.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ V 2. ČTVRTLETÍ 2020 A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
19
338
357
květen
211
3 935
4 146
červen
1 472
28 574
30 046
2. Q 2020
1 702
32 847
34 549
Podíl na ČR
1,3 %
3,8 %
3,5 %
rok 2019
60 712
419 808
480 520
Podíl na ČR
0,6 %
3,8 %
2,2 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
65
1 146
1 211
květen
1 010
10 817
11 827
červen
3 187
70 802
73 989
2. Q 2020
4 262
82 765
87 027
Podíl na ČR
1,6 %
3,6 %
3,4 %
rok 2019
166 897
1 167 342
1 334 239
Podíl na ČR
0,6 %
3,9 %
2,3 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
−99,6
−98,8
−98,9
květen
−96,2
−89,5
−90,4
červen
−75,0
−41,8
−45,3
2. Q 2020
−89,3
−69,6
−73,3
rok 2019
−5,4
+4,0
+2,7
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
duben
−99,4
−98,3
−98,5
květen
−92,3
−88,1
−88,7
červen
−77,4
−41,7
–45,4
2. Q 2020
−89,0
−70,5
−72,7
rok 2019
–8,8
+2,1
+0,6

Foto: Shutterstock.com

Foto: JCCR
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Graf 2 OBSAZENOST HOTELOVÝCH POKOJŮ A LŮŽEK ZA CELÝ ROK 2019
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Stezka v oblacích,
Morava
Foto:Dolní
Shutterstock.com
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Turistické cíle se v červenci
těšily zájmu
První prázdninový měsíc se památky a turistické cíle v Pardubickém kraji těší značnému zájmu návštěvníků. V červnu se cestovní
ruch rozbíhal pomaleji než v minulých letech. Lidé se podle provozovatelů turistických cílů ještě obávali kvůli koronaviru cestovat.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

V červnu na hrad Svojanov u Poličky
na Svitavsku turisté ještě moc nejezdili.
V červenci byla naopak návštěvnost rekordní. „Otevírali jsme v polovině května,
trvalo, než se lidé zase osmělili,“ řekl
kastelán Miloš Dempír. Hrad se snaží
zachovat část programu, na který byli
návštěvníci z minulých let zvyklí. Divadelní
pouť bude ve skromnější podobě, akce
Třicetiletá válka se naopak konat nebude.
Památka, která patří Poličce, investuje

Kromě památek tráví lidé volno i na horách.
V Dolní Moravě na Orlickoústecku navštěvují areál, ve kterém je Stezka v oblacích či
velká bobová dráha. Návštěvnost je lepší
než loni, převažuje česká klientela a pětinu
tvoří Poláci. Loňskou sezonu bylo polských
turistů z celkového počtu návštěvníků zhruba dvakrát víc. „Loni v červenci bylo špatné
počasí, letos je mnohem lepší. Lidé tu
na našich atrakcích stráví celý den, návštěvnost je pětinásobná oproti lůžkové kapacitě

Graf 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU REZIDENTŮ
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Graf 4 STRUKTURA NEREZIDENTŮ PODLE ZEMÍ
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do oprav hlavně z peněz, které vydělá
na vstupném. Větší opravy proto odloží
na další roky a například šetří energii.
Nezapíná slavnostní osvětlení hradu, které
je energeticky nákladné.
Zámek Slatiňany na Chrudimsku po tříleté
pauze otevřel v letošní sezoně prohlídkové trasy. Zájem turistů je enormní, vyšší
než v minulosti. „Lidé chtějí vidět, jak
vypadá zámek po rekonstrukci. Pomohla
nám intenzivní mediální propagace a hraje
v tom roli i koronavirus, spousta lidí se
obává pobytu v zahraničí a jezdí po republice,“ řekl kastelán Jaroslav Bušta. Na zámku si lidé prohlédnou sídlo rodiny Auerspergů či zámeckou zahradu. Hipologické
muzeum, které vzniklo na počátku 50. let,
je zatím zavřené, čeká ještě na rekonstrukci a modernizaci. Expozice se kompletně promění. Termín zahájení a dokončení ale ještě není upřesněný.

obce. Jsme v dojezdové vzdálenosti několika
krajů, vidíme tu značky z Libereckého, hradeckého nebo Olomouckého kraje. Středočeši se tu ubytují,“ zmínil marketingový
manažer Horského resortu Dolní Morava
Tomáš Drápal. Stezka v oblacích je největší
atrakcí areálu, polovina jejích návštěvníků
se pak dolů sveze bobovou dráhou. „Z počátku sezony se lidé víc báli cestovat, obavy
už ale opadly. V areálu je k dispozici dezinfekce, roušky už nenosí nikdo,“ dodal Drápal.
Méně dobrou sezonu hlásila koupaliště.
Většinou nebyly tropické teploty, což se
podepsalo na návštěvnosti. „Sezona
je katastrofická, takový červen a začátek
července jsme za 25 let nezažili. Vypadá
to, že budou velké ztráty,“ řekl provozovatel koupaliště Cihelna v Pardubicích Petr
Ministr.
-čtk-, -red-
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Jak si deﬁnovat svého „náročného“ turistu
V Pardubickém kraji se v posledních letech výrazně zlepšila kvalita služeb i cestovního ruchu obecně. Jelikož však region není historicky vnímán jako tradiční dovolenková destinace, mnoho turistů východní Čechy
při plánování své dovolené jednoduše nenapadnou. Co to znamená v kontextu bonitní klientely?
která by u nás nenašla odpovídající a požadovaný komfort,“ domnívá se například
ředitelka Turistické oblasti Pardubicko –
Perníkové srdce Čech Markéta Krátká
a doplňuje: „Mnoho exkluzivit zatím
nabídnout nedokážeme. Anebo nám jen
prostě chybí sebevědomí.“ Podobně pak
vnímá situaci i ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko Michaela Vaňková: „Návštěvnost náročnější
klientely na našem území považujeme
spíše za okrajovou. Pokud za náročnější
turisty považujeme klienty, kteří vyhledávají čtyř- až pětihvězdičkové hotely,
může naše oblast nabídnout hotely
v řádu jednotek a pětihvězdičkový hotel
prozatím dokonce žádný,“ konstatovala.
Pokud by kraj ve svých marketingových
aktivitách chápal bonitní či náročnější
klientelu v tom nejširším kontextu – tedy
bohaté návštěvníky, kteří chtějí v místě
strávit dlouhou dobu a nebojí se utrácet
za luxusní a originální zážitky – je třeba
kriticky přiznat, že tato očekávání naplnit
nemůže. Proto se Pardubický kraj, respektive Destinační společnost Východní
Čechy, která má propagaci cestovního
ruchu v tomto regionu na starosti, obrátila
k jiné cílové skupině. Tou se stali účastníci
kongresové a incentivní turistiky. „V našem
kraji se rozhodně snažíme zvýšit podíl
kongresové a incentivní turistiky. Tento
segment cestovního ruchu je určitě velmi
zajímavým pro všechny zúčastněné subjekty,“ uvedla ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková
a vysvětlila důvody: „Vedle ubytování
a stravování čerpají návštěvníci v dané
destinaci i další služby v podobě zážitkových programů, speciálních prohlídek,
pronájmu kongresových prostor či speciální techniky atd. Takže logicky generuje
kongresová a incentivní turistika pro poskytovatele služeb větší příjmy.“

East Bohemia Convention Bureau
Proto také od roku 2011 funguje při krajské
turistické centrále specializovaný úsek
East Bohemia Convention Bureau, který
prezentuje Pardubický kraj jako destinaci

40

vhodnou pro pořádání kongresů, korporátních akcí, eventů nebo třeba i svateb.
„Subjekty propagujeme prostřednictvím
webových stránek www.eastbohemiaconvention.cz, účastníme se speciálních
workshopů pro korporátní klientelu nebo
pořadatele akcí v České republice i v zahraničí. Rozhodně vidíme pozitivní trend
stoupajícího počtu akcí i účastníků. Podle
veřejné databáze Českého statistického
úřadu jsme v roce 2010 měli v hromadných ubytovacích kapacitách Pardubického kraje celkem 263 akcí nad 50 osob
a v roce 2019 už to bylo dvakrát tolik –
celkem tedy 524 akcí. I v mezikrajském
srovnání si vedeme velmi dobře,“ doplnila
Alena Horáková.

Spíše okrajová záležitost
Pro jednotlivé turistické oblasti Pardubického kraje a organizace cestovního ruchu,
které se starají o jejich propagaci, jsou
poté nároční turisté (i v kontextu toho, že
se jedná především o klientelu segmentu
MICE) spíše okrajovou záležitostí. „Myslím
si, že by každý měl usilovat o klientelu,
na kterou ‚má‘. Pardubicko nepřekypuje
množstvím velkokapacitních konferenčních prostor ani čtyř- a vícehvězdičkovými
hotely – na území turistické oblasti Pardubicko máme jen jeden takový. Z toho sami
cítíme, že velký potenciál tu není. Nemá
tedy smysl lákat k nám bonitní klientelu,

Čím zaujmout
Snaha o náročnější klientelu s sebou
totiž dle Michaely Vaňkové nese potřebu, stanovit si určité standardy, které
nelze na území Orlických hor a Podorlicka dost dobře aplikovat. „Pokud by se
mělo jednat o zahraniční náročnější
klientelu, je nutné zmínit, že jednotlivé
atraktivity v území nedisponují dostatečnou jazykovou vybaveností. Potýkáme se
s nedostatkem cizojazyčných či vícejazyčných recepčních, průvodců, s nedostatkem cizojazyčných tištěných materiálů,
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audioprůvodců či vícejazyčných webů,“
vysvětlila hlavní důvody ředitelka oblastní destinační společnosti.
Dle Aleny Horákové navíc pro bonitní
klientelu platí, že subjekty pro ni musejí
mít v nabídce vždy něco navíc nad rámec
základních služeb cestovního ruchu.
„Může jít třeba o kvalitní wellness, adrenalinové zážitky, kulturní programy, zážitkovou gastronomii atd. To často rozhoduje o jejich volbě,“ objasnila.
Hosté jsou totiž stále náročnější a mohou
si vybírat. „Jsou zcestovalí a mají větší
srovnání, což je dobře,“ domnívá se marketingový manažer Horského resortu
Dolní Morava a Wellness hotelu Vista
Tomáš Drápal. Čím je tedy umějí zaujmout? „Náš resort má spoustu jedinečných konkurenčních výhod, které nikde
jinde v republice, ale ani v Evropě nenajdete. Nejedná se pouze o velké investiční
akce typu nejdelší bobové dráhy ve střední Evropě a nejdelší v ČR či největšího
mamuta na světě, který je zapsán do české knihy rekordů, ale třeba i o světově
unikátní Stezku v oblacích,“ nastínil Tomáš
[

INZERCE

Pro bonitní klientelu platí,
že subjekty pro ni musejí mít
v nabídce vždy něco navíc
nad rámec základních služeb
cestovního ruchu.

Drápal a dodal, že další konkurenční výhodou resortu Dolní Morava je komplexnost
všech služeb, tzv. pod jednou střechou.
Hotel, chaty, restaurace, dětské parky,
adrenalinové zážitky, bobové dráhy – to
vše se nachází v bezprostřední blízkosti
a infrastruktura dává příležitost pro celodenní výlet. Do hotelu tak jezdí hosté
z celé České republiky a třeba i z Polska.

Jak dál…
Co se týká chápání náročné a bonitní
klientely především jako účastníků kongresového a incentivního turismu, nemuselo by se pro Pardubický kraj jednat
do budoucna o jedinou deﬁnici tohoto
segmentu. Naopak se ukazuje, že by se
mohlo vnímání rozšířit o další deﬁnice.
Právě o to by se mohla pokusit turistická

oblast Orlické hory a Podorlicko, která se
od loňska začala ve své propagaci proﬁlovat jako Slow Destination. O co jde?
„O tzv. pomalé cestování. Turisté, kteří
vyhledávají tento typ cestování, se nehoní za tím, aby viděli co nejvíce. Očekávají méně, ale o to intenzivnější zážitky
a prožitky z místa, které navštíví. Turista
více o cestování přemýšlí a také se více
připravuje,“ vysvětlila Michaela Vaňková,
ale zároveň dodala, že otázka, zda se
turisté zajímající se o toto téma dají
považovat za náročnou klientelu, zůstává
v tuto chvíli stále nevyřešenou.
I když se zdá, že Pardubický kraj oproti
jiným „turistickým rájům“ v lákání náročnějších klientů pokulhává, není tomu tak.
Nejen díky aktivitám jednotlivých destinačních managementů, ale i díky takovým
resortům jako je Dolní Morava. Movitější
návštěvníci do něj možná tolik nepřijíždějí,
o to „bohatší“ jej ale ti ostatní opouštějí –
plni netradičních zážitků a dojmů.

Text: Gaja Koláčková
Foto: Shutterstock.com

]

Přijeďte si odpočinout
a načerpat nové síly!
Potěšte svou mysl návštěvou
například těchto akcí:
• Litomyšlská veselice
aneb (b)láznění se špetkou
gastroslavností
• Dny otevřených dveří památek
a Litomyšlské dvorky

Litomyšl • lázně ducha celoročně
• Mladá Smetanova Litomyšl
• ArchiMyšl – oslava světového
dne architektury
• Prodejní výstava vánočních
ozdob v zámeckém sklepení
• Andělské adventní neděle
• Dětský silvestrovský ohňostroj
www.litomysl.cz
f lazneducha
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Data pro všechny
Dovolte úvodem krátkou vzpomínku. Před dávnými a dávnými časy, kdy autor tohoto textu začínal v cestovním ruchu jako analytik v malé soukromé firmě, vycházela takzvaná ročenka cestovního ruchu, pohostinství
a ubytování. Byla to poměrně obsáhlá publikace, ve které byla koncentrována statistická data o cestovním
ruchu ze zdrojů Českého statistického úřadu, České národní banky a dalších zdrojů, včetně nadnárodních turistických organizací. Dnes jsme někde úplně jinde.
To „koncentrování“ dat probíhalo tehdy
tak, že ve ﬁrmě seděla k tomu účelu najatá brigádnice, která ručně stahovala data
z nejrůznějších zdrojů a postupně je přepisovala do tabulek ve Wordu (!), pěkně
číslo vedle čísla. Pak se to celé zabalilo,
poslalo graﬁkovi, ten to vysázel a po několikanásobných (protože opakovaných)
korekturách se tisková data poslala do tiskárny. K uživateli se informace dostaly
s drobným zpožděním asi tak necelého
roku. Pokud se teď nostalgicky usmíváte
nebo nevěřícně kroutíte hlavou, dovoluji si
podotknout, že se psal rok asi tak 2005.

UKÁZKA VÝSTUPU Z COUNTRY REPORTU O RAKOUSKÉM ZDROJOVÉM TRHU

Během uplynulých patnácti let doznal
přístup k datům a jejich zpracování v cestovním ruchu výrazných změn, z nichž dvě
byly naprosto zásadní. Tou první bylo pochopení faktu, že běžný uživatel si nechce
prohlížet tabulky. K tomu, aby člověk získal
představu o vývojovém trendu nějakého
ukazatele nebo o proporčním zastoupení
určitých segmentů v rámci nějakého celku,
nejsou totiž vůbec důležitá přesná čísla, ale
jejich vizualizace. Pro lidský mozek je mnohem pochopitelnější představa talíře pizzy,
z níž čtvrtka chybí než číselný údaj „75 %“.
Nastal proto čas fenoménu, kterému se
říká „infograﬁka“ a dalších nástrojů, jejichž
účelem je učinit statistickou informaci pro
lidský mozek co nejlépe stravitelnou.
Tou druhou zásadní změnou, která se odehrála relativně nedávno a velmi úzce souvisí s tou první, bylo rozšíření nástrojů business intelligence. To jsou v podstatě internetové programy, které umožňují vytvářet
z dat právě ty požadované vizualizace.
Navíc vizualizace interaktivní, ve kterých
například jeden dílek koláče lze rozkliknout
a podívat se na jeho jednotlivé složky v detailu. Takto vytvořené vizualizace lze následně vkládat do libovolného webového
prostředí – v případě portálu TourData
do redakčního systému Wordpress.

DATA O NÁVŠTĚVNOSTI HUZ SE DO SYSTÉMU MIS/TOURDATA PROMÍTAJÍ IHNED PO ZVEŘEJNĚNÍ

Tyto dvě změny měly zásadní vliv nejen
na způsob zpracování a interpretace statis-
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UKÁZKA VÝSTUPU Z ANALÝZY NÁVŠTĚVNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ V PRAZE

tických dat v cestovním ruchu, ale vůbec
na způsob jejich vnímání. Před patnácti lety
byla statistická data asi něco jako vysvědčení. Celý rok jste se o něco snažili, občas
jste dostali nějakou přibližnou informaci
o tom, zda se vám to daří, ale když vám
na stole přistály kompletní výsledky v podobě zmiňované ročenky, byl to v podstatě
už mrtvý dokument. Dnešní data jsou živá.
Ta nejdůležitější o příjezdech a přenocováních se díky datové spolupráci agentury
CzechTourism a ČSÚ promítají do systému
prakticky ihned po jejich zveřejnění. Navíc
jsou prezentována v graﬁcky přívětivé
a přehledné podobě, jsou interaktivní a je
možno provázat je s daty z různých jiných
zdrojů. To je právě ta business intelligence, která představuje mocný nástroj nejen
pro retrospektivní analytiku, ale i pro
každodenní manažerské rozhodování.
V současné době (srpen 2020) je v systému MIS/TourData publikováno přes 130 reportů s analýzami dat z celé řady zdrojů.
Během první poloviny roku 2020 prošel
systém poměrně zásadním „faceliftem“.
Bylo „zlidštěno“ původní notně syrové
graﬁcké rozhraní, na homepage přibyly
přímé linky na nejdůležitější kategorie
a přibylo také několik nových funkcí. V pravém postranním panelu tak nyní uživatel
najde přehled posledních novinek, možnost
vyhledávání, ale třeba i možnost uložit si
vybraný report mezi své oblíbené položky,

aby jej při příští návštěvě nemusel hledat.
A to všechno bez nutnosti se přihlásit.
Bráno po jednotlivých kategoriích, zahrnuje systém data o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, o návštěvnosti
turistických cílů a výstupy z trackingu
domácího a příjezdového cestovního ruchu.
V country reportech a v regionálních reportech jsou tatáž data zpracovaná do podoby uživatelsky přívětivých přehledů vztažených k příslušné geograﬁcké jednotce.
A s příchodem pandemie COVID-19 přibyla
i samostatná kategorie věnovaná analýzám a predikcím ekonomických dopadů
tohoto turistického strašáka.
To je tedy současnost. Ale systém MIS/
TourData se zcela jistě bude vyvíjet dál.
Jakým směrem, to záleží nejen na jeho
budoucích administrátorech a vedení agentury CzechTourism, ale hlavně na vás – uživatelích. Vaše uživatelská zkušenost, pochvala či konstruktivní kritika jsou totiž
jedinou zpětnou vazbou, která umožní
tvůrcům systému vylepšovat jej tak, aby
vám co nejlépe sloužil.
V následujících letech lze pravděpodobně
očekávat další rozšiřování datové základny
a hlubší integraci datových toků mezi poskytovateli dat a agenturou CzechTourism.
To jsou vesměs technické záležitosti, které
uživatel patrně ani nepostřehne. Můžete

zřejmě očekávat i testování nových platforem pro business intelligence, jako je například software Tableau.com. Toho si asi
všimnete, protože některé reporty budou
najednou vypadat jinak. Lépe… A v neposlední řadě lze v delším horizontu očekávat
příchod nových datových zdrojů, jako jsou
data mobilních operátorů či data z platebních karet, nebo ještě něco úplně jiného,

MIS/TourData 2020:
víc než 130 reportů
s analýzami dat
co si dnes ještě neumíme představit.
Zde se už vážně míněná snaha o predikci
budoucího vývoje dostává na hranici vědecko-fantastické literatury. Ale jak víme
z historie, ona se ﬁkce dost často může stát
realitou, byť v nějaké pozměněné podobě.
Věřme tedy, že ta realita nebude mít podobu orwellovské dystopie, ale bude českému cestovnímu ruchu a lidem, kteří v něm
pracují, ku prospěchu. A mějte prosím pro
budoucí adminy portálu TourData i trochu
pochopení. I když se to občas nezdá, „jsou
to taky jenom lidi“…

Jan Otava, CzechTourism
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Má rozdrobenost ministerstev i své výhody?
Cestovní ruch je v České republice sice oblíbený obor s významným dopadem na tvorbu HDP a zaměstnanost,
ale zároveň spadá pod více resortů. Je tato roztříštěnost k neprospěchu, nebo může mít i své výhody?
Hlavním resortem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. To pod hrozbou krachu
mnoha cestovních kanceláří, které v době
vyhlášení nouzového stavu měly přes tři
miliardy korun v předplatbách v zahraničí,
připravilo legislativní úpravu lex voucher
dle vzoru obdobných úprav v zahraničí.
Problematika cash ﬂow tím byla zdánlivě
vyřešena, ačkoliv v praktické rovině spíše
jen posunuta do budoucna. Podpora cestovních kanceláří a cestovních agentur
však tímto krokem ze strany MMR v podstatě skončila.
Za novou pomoc totiž nelze zcela považovat nulovou platbu do nadbytečného
garančního fondu, který byl tak jako tak
naplněn (a neměl být vybírán pro rok
2021 ani v případě, že by pandemie koronaviru nezasáhla cestovní ruch) a ani
zavedení lázeňských voucherů, které
ve většině případů nejdou uplatnit přes
cestovní kanceláře nebo cestovní agentu-

ry, které tím přišly o již provedené rezervace lázeňských pobytů. Podporou není
ani snížení DPH pro ubytovatele a vybrané cestovní služby, pokud pro cestovní
kanceláře a cestovní agentury byla ponechána původní výše, a tak je stejný produkt daněn rozdílně.
Zdálo se, že letošní sezona tak skončí
totálním ﬁaskem, ale ona zmíněná roztříštěnost se tentokrát hodila. Na scénu přišlo
Ministerstvo zahraničních věcí ČR a spolu
s asociacemi se ujalo úkolu „pootevření
dveří“ pro cestování do zahraničí. Zájem
o komunikaci projevilo i Ministerstvo
zdravotnictví ČR, které se přidalo k neuvěřitelně fungujícímu MZV. Tento konsenzus umožnil realizovat původní myšlenku tzv. koridorů.
Jednou z prvních letních destinací se stalo Chorvatsko a praxe ukázala, že lze
kombinovat zájem českých turistů o lé-

to strávené v zahraničí s požadavky
na ochranu zdraví našich občanů. I přes
mnohé překážky pracují na Ministerstvu
zahraničních věcí s neuvěřitelným nasazením a jejich každodenní (tedy i víkendové a noční!) informace pomáhají cestovním kancelářím a cestovním agenturám s předstihem reagovat na aktuální
situaci. Právě čerstvé informace a aktivní
snaha při vyjednávání dalších destinací
pro cestování je neocenitelnou pomocí,
když se náš obor musí kvůli pandemii
vyrovnat s meziročními ztrátami, které
u některých cestovních kanceláří nebo
cestovních agentur mohou přesáhnout
80 procent. Za jejich nasazení a píli jim
patří velký dík!

Mgr. Martina Košlíková,
product development manager
Asociace cestovních kanceláří ČR
www.ackcr.cz
www.facebook.com/ACKCR1

Pojištění cestovních kanceláří: evropské i národní téma
Evropská asociace ECTAA s pomocí členských organizací provádí lobbing na evropské úrovni s cílem změkčit požadavky kladené na zajištění cestovních kanceláří v rámci směrnice Evropského parlamentu a rady, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, č. 2015/2302. V této souvislosti proběhl cílený průzkum ECTAA
v otázkách pojištění a společný webinář ECTAA & ETOA (Evropská asociace touroperátorů) k tomuto tématu.
Výstupy budou předloženy Evropské komisi, resp. pověřené konzultantské společnosti Valdani Vicari & Associati (VVA), která
nyní v této oblasti jménem Evropské komise provádí průzkum s cílem shromáždit
požadavky kladené na pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání u poskytovatelů služeb v jednotlivých evropských zemích. Zkoumány jsou podmínky
v 10 odvětvích včetně cestovního ruchu
a jejich vliv na fungování jednotného trhu.
Studie provádí široké komplexní mapování
a analýzu trhu.
ECTAA a její členské organizace se zapojily do průzkumu, jehož snahou je posoudit
dostupnost a obtížnost získání pojištění
odpovědnosti za škodu. Lze pozorovat celoevropskou tendenci pojišťoven poskytovat
pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
v menší míře nebo jej zásadně zdražovat.
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Téma pojištění cestovních kanceláří je
vysoce aktuální také na národní úrovni.
Jde například o otázku aktuálního pojistného období. Cestovní kanceláře jsou vůči
pojišťovně povinné vykazovat vyúčtování
v měsíčním intervalu, případně mají možnost využít nezúčtovatelné pojistné podle
uzavřené pojistné smlouvy. Vzhledem
k propadu objemu poptávky v letošní
sezoně však zdaleka nevykazují taková

čísla jako v minulých sezonách, přesto
do již předem sjednaných smluv nemohou nyní operativně zasahovat a upravovat je dle aktuálních čísel a skutečně
vypravených osob. Dalším otazníkem je
budoucí pojistné období ve smyslu cen
za toto pojištění a obecně dostupnosti
pojistného produktu pro cestovní kanceláře v případě, že i v další sezoně budou
cestovní kanceláře vykazovat nižší obraty.
Snahou je řešit problematiku pojištění
a předejít možným komplikacím na evropské i národní úrovni.

Autorkou textu je
Mgr. Kristýna Čámská,
ofﬁce/account manager AČCKA.
www.accka.cz
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Co nového v A.T.I.C. ČR?
více než 170 informačních center. Seznam
turistických informačních center, která se
do akce zapojí, bude průběžně aktualizovaný na webových stránkách asociace
www.aticcr.cz. Zveme širokou veřejnost,
aby se v tento den přišla do infocenter
na jejich činnost podívat, navázat bližší
vztahy a případně si i popovídat.
Foto: A.T.I.C. ČR

Sobota 24. října:
Den turistických
informačních center
Již podruhé Asociace turistických informačních center vyhlašuje 24. říjen za Den
turistických informačních center (TIC) České republiky. Den TIC je organizován v rámci Světového dne pro rozvoj informací.
Ta informační centra, která se ke dni infocenter přihlásí, obdarují v sobotu 24. října
své návštěvníky nějakou drobností nebo je
pozvou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu
nebo čaj apod. Volba nabídky, s níž turistická informační centra veřejnost osloví, je
na každém jednotlivém pracovišti. Vloni se
ke Dni TIC připojilo nějakou svojí aktivitou

Strategie A.T.I.C. ČR
Rada asociace se rozhodla pro období nejbližších let vytvořit Strategii A.T.I.C. ČR, která
by pomohla deﬁnovat další směřování asociace, strategické cíle a opatření, jak nově
vytyčených met dosáhnout. Za tímto účelem se již uskutečnily 2 workshopy pro
členy rady asociace, na nichž byla nově
deﬁnována vize a poslání asociace a sestavena analýza silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Práce
na vytvoření strategie budou na podzim
pokračovat. První výstupy budou představeny na členském fóru v Trutnově dne 15. října
2020. Asociace má nyní 356 členů vč. jejich
22 poboček a 6 čekatelů na členství.

Podzimní členské fórum
A.T.I.C. ČR v Trutnově
Ve dnech 15.–16. října 2020 se v Trutnově
uskuteční setkání pracovníků infocenter
v rámci podzimního členského fóra
A.T.I.C. ČR. Účastníci fóra se mohou opět
těšit na setkání s kolegy, výměnu zkušeností a nové informace. Čtvrteční jednání
bude tradičně obohaceno o dvoudenní
doprovodný program.

Foto: A.T.I.C. ČR

materiály připravil:
Mgr. Jan Matouš,
sekretariát A.T.I.C. ČR
www.aticcr.cz
www.facebook.com/aticcr

Kalendář akcí AKC ČR
pro zbytek roku
Asociace kuchařů a cukrářů ČR (AKC) vás zve na své akce
a soutěže pořádané v období září–prosinec 2020.

Materiál připravila:
Romana Vodičková, sekretariát AKC ČR

Termín Akce/soutěž

23. září Seminář Tradiční regionální kuchyně v 21. století
24. září

Seminář Zvěřinové a houbové speciality v hlavních pokrmech – úpravy daňka, divoké kachny, hřiby, lišky, kotrče,
nádivky, omáčky ke zvěřině

24. září Seminář Správná hygienická a výrobní praxe a systémy HACCP
1.–2. října Soutěž Gastro Olomouc Olima Cup 2020, 25. ročník, Olomouc
3.–4. října Soutěž Moravský cukrářský šampionát 2020, Olomouc
14. října Konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“
17. října Gastro Food Festival Litoměřice – pobočka SČ
24. října Seminář Retro Moučníky
12. listopadu Soutěž Lázeňský pohárek 2020, 22. ročník, Karlovy Vary
14. listopadu Ples AKC ČR k 30. výročí, Karlovy Vary
19.–20. listopadu Soutěž Český kapr 2020, 15. ročník, České Budějovice
19. listopadu Seminář Moderní bufet – Finger Food, teriny, paštiky, vegetariánské pokrmy, předkrmy vhodné na bufet
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