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Společně to zvládneme, říká 

Simona Kijonková ze Zásilkovny
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Myslete na 
pomocnou 
v NOUZI.

ruku 

• cestovní pojištìní sestavíme na míru Vašim klientùm 

• bez zbyteèných spoluúèastí a dílèích omezení napø. na zuby a léky
 
• non-stop asistence v èeském jazyce
 
•
 
• individuální pøístup ke klientùm a partnerùm
 
•
 
• ocenìní v anketì TTG Czech Travel Awards

Vážení kolegové a čtenáři,

doba překotně mění vše, na co jsme byli dosud zvyklí, a staví nás před nové skuteč-

nosti. Mnohé vaše provozovny zůstávají z rozhodnutí vlády zavřené a nevyužité. To se 

nyní může změnit zásluhou firmy Zásilkovna.

Tuto síť výdejních míst pro vyzvedávání zásilek není třeba představovat, služby tohoto 

typu dnes zaznamenávají nebývalý nárůst a zvýšenou poptávku. Nyní se i vy můžete 

zapojit do její činnosti a nabídnout své nevyužité prostory a pracovní síly. Zásilkovna 

vám může pomoci alespoň trochu zmírnit ekonomické dopady zastavení činnosti vašich 

firem. Průměrný výdělek jedné výdejny dosahuje za běžného provozu v závislosti na 

spádové oblasti 6000 Kč měsíčně, ale vlivem výjimečné situace způsobené covid-19 

se může výrazně navýšit na 10 000 Kč a více, což může být pro mnohé firmy zajímavá 

ekonomická podpora a pomoc.

Zájemců z řad hotelů a cestovních kanceláří je čím dál více, proto byl proces otevírání 

výdejních míst urychlen a nyní stačí vyplnit formulář na webu https://www.zasilkovna.cz/

registrace-pobocky a do okénka POZNÁMKA K FAKTURACI napsat heslo TRAVEL LIVE.

V případě dotazů jsme vám plně k dispozici.                                       b redakce TTG

Letecká společnost LOT Polish Airlines zahájila 
novou pravidelnou linku mezi Ostravou a Varša-
vou. Letový řád byl nastaven tak, aby přílet do 
Varšavy navazoval na první odletovou vlnu do 
západní a  severní Evropy. Destinace jako Ams-
terodam, Mnichov, Paříž, Curych, Milán, Ženeva, 
Oslo, Frankfurt, Düsseldorf a mnoho dalších jsou 
konečně dosažitelné letecky z Ostravy. 

„Tato nová linka bude hrát významnou roli 
v  celkovém rozvoji regionu a  zejména při jeho 
ekonomické obnově po návratu do běžného 
režimu po ukončení pandemie. Letecké spojení 
je důležité pro zajištění mobility obyvatel kraje 
a  významně pomůže současným i  novým inves-
torům. Zároveň umožní cestujícím jednoduché 
a pohodlné spojení s celým světem,“ uvedl Jaromír 
Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a. s. 

„ Jsem rád,  že se Moravskoslezskému kraj i 
a  společnosti Letiště Ostrava podařilo přesvěd-
čit významného leteckého dopravce o  tom, že 
mošnovské letiště je svými parametry, vybavením 
i polohou dobrým místem pro pravidelné letecké 
linky. Potřebujeme pravidelné letecké spojení 
s  významným mezinárodním dopravním uzlem, 
který by zlepšil dopravní dostupnost regionu. Jen 
tak udržíme v kraji dnešní investory a přilákáme 
nové. Také rekonvalescence regionu ‚po covidu‘ 
by mohla být díky nové lince snazší,“ řekl hejtman 
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Na základě přijatých protipandemických opatření 
v celém leteckém průmyslu a provedených studií jak 
výrobci letadel, tak mezinárodní asociací leteckých 
dopravců IATA je riziko nákazy v průběhu pobytu 
cestujících na letišti a jejich letů téměř nulové.

Ostravské letiště nabízí lety LOT Polish Airlines
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TWEETEM SVĚTEM
 TTG Czech – V Železné Rudě bude jezdit 

zdarma skibus
V Železné Rudě a okolí, největší rekreační oblasti 
v  Plzeňském kraji, bude jezdit zdarma skibus. 
Poprvé vyrazí s turisty 13. prosince, naposledy 
14. března. Velký autobus se každý den devětkrát 
denně vydá ze Špičáckého sedla po všech skia-
reálech až do Železné Rudy. Tři spoje pojedou 
až na Gerlovu Huť, kam míří běžkaři, a dvakrát 
denně, ráno a odpoledne, pojedou na Hojsovu 
Stráž. Měsíční provoz skibusu má vycházet zhruba 
na 200 000 Kč. Město ho bude financovat z uby-
tovacích poplatků a přispějí také provozovatelé 
skiareálů podle kapacity vleků. 

 TTG UK & Ireland – Australské aerolinky na-
bídnou vyhlídkové lety nad Uluru i Velkým 
korálovým útesem
Australské aerolinky Qantas se kvůli odstávce 
letadel rozhodly pořádat vyhlídkové lety. Nasadí 
na ně Boeingy 787 Dreamliner a zájemcům slibují 
celkem sedmihodinovou cestu nad dominan-
tami země. Pasažéři si budou moci při jediném 
letu prohlédnout například sydneyský přístav, 
posvátnou horu Uluru nebo Velký korálový útes.

 TTG Czech – Stavba Labské stezky v Ústec-
kém kraji je hotová 
Výstavba Labské stezky, která měří od hranice 
s Německem po hranici se Středočeským krajem 
96 kilometrů, byla dokončena. Za deset let do ní 
kraj investoval více než 400 milionů korun, letos 
byly vybudovány poslední dva úseky. Stavbaři 
dokončili na Litoměřicku trasu Třeboutice-Křešice-

-Nučnice a Račice-Hněvice. Ekonomický přínos 
cyklostezky pro region na základě loňského prů-
zkumu odborníci spočítali zhruba na 60 milionů 
korun za sezonu.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Č. 1996 ZE DNE 14. 9. 2020 

V Y H L A Š UJ E

DOTACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
„PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021“

Dotace jsou určeny k podpoře 
 Asociačního kongresového průmyslu (Opatření I.) – na realizaci kongresů a konferencí 

na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

 Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci akcí na 
území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

V souvislosti s aktuální situací v oblasti příjezdového cestovního ruchu 
způsobenou pandemií koronaviru se změnily podmínky pro poskytnutí dotace.

Podrobné informace naleznete na portálu hlavního města Prahy na adrese www.praha.eu 
v sekci dotace a granty/městské granty/cestovní ruch/granty (programové dotace).

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 19. 10.–23. 11. 2020

Foto: MMR ČR

MMR ČR vyhlašuje dotační 
tituly pro rok 2021

„Na rozvoj regionů, cestovního ruchu a bydlení jsou už nachystány 4,5 miliardy. Národní 

dotace pro rok 2021 jsou připraveny. Prvním vyhlášeným programem je „Podpora rozvoje 

regionů 2019+“, pro který máme 3,011 miliardy korun. V dalších týdnech budou následovat 

programy na podporu cestovního ruchu a  bydlení,“ říká ministryně Klára Dostálová.

„Na obnovu místních ko-
munikací a  rekonstrukce 
veřejných budov se nám 
podařilo prosadit dvě mili-
ardy korun. Pro vedení obcí 
to jsou cenné peníze, které 
mají charakter nezpochyb-
nitelných investic – zvláště 
místní komunikace jsou 
životně důležitými tepnami 
v obcích. Po roční přestáv-
ce vyhlašujeme opět výzvu 
na obnovu dopravní infra-
struktury. Jsem proto ráda, 
že se nám podařilo navýšit 
alokaci tohoto programu, 
a věřím, že se nám přes něj 
podaří prosadit realizaci 
kvalitních a  potřebných 
projektů. Ekonomiku mů-
žeme nastartovat jedině 
investicemi,“ uvádí mini-
stryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová.

Pro  ro k  2021  M in is -
ters t vo pro  mís tní  roz-

voj ČR vyhlašuje v  rámci 
programu „Podpora roz-
voje regionů 2019+“ tyto 
dotační tituly: Místní ko-
munikace, Rekonstrukce 

veřejných budov, Dopravní 
infrastruktura, Sportovní 
infrastruk tura,  Podpora 
v í tězů soutěže Vesnice 
r o k u ,  M í s t a  a k t i v n í h o 

a  pasivního odpočinku 
a Dostupnost služeb.

Do konce měsíce října 
budou dále vyhlášeny vý-
zvy na Bezbariérové obce, 
Euroklíč a Revitalizace úze-
mí, konkrétně Demolice bu-
dov v sociálně vyloučených 
lokalitách. V listopadu pak 
budou vyhlášeny výzvy na 
obnovu obecního a krajské-
ho majetku poškozeného 
živelní pohromou v  roce 
2020, na podporu bydlení 
i  na podporu cestovního 
ruchu, konkrétně na do-
provodnou infrastrukturu 
cestovního ruchu a marke-
tingové aktivity.  

Informace o  výzvách 
naleznete  na:  ht t p s: //
w w w . m m r . c z / c s / n a -
r o d n i - d o t a ce/p o d p o -
ra - a - r oz voj - r e g i o nu/
podpora-rozvoje-regi-
onu-2021.
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Foto: OREA Hotels & Resorts

B P r v n í  z e  s é r i e  o n l i n e 
workshopů se zaměřením 

na amer ick ý  a   k anadsk ý t rh 
proběhl ve spolupráci s Prague 
Convention Bureau a zúčastnilo 
se ho celkem 86 domácích i za-
hraničních subjektů. Prostřednic-
tvím platformy se pak podařilo 
nasmlouvat celkem 230 schůzek. 

„Nákup platformy byl skvělý tah. 
Zorganizovat podobnou akci za 
pomocí třetí strany s brandingem 
České republiky vyjde ve Spoje-
ných státech běžně na 25 000 
USD na den a výše,“ pochvaluje 
si efektivitu platformy Michaela 
Claudiino, ředitelka zahraničního 
zastoupení agentury CzechTou-
rism pro Spojené státy americké 
a Kanadu. 

„Eventtia nabízí velmi jedno-
duché, přehledné uspořádání 
a pro účastníky akcí je snadno 
využitelná. Důležitá je zejmé-
na  m ož n os t  matchmak in gu 
partnerů před samotnou akcí, 
t j .  možnost v ýběru par tnerů 
pro schůzk y na zák ladě z ve -
řejněných profilů společností,“ 
př ib l ižuje  Terez a  Matějková , 

v e d o u c í  m a n a ž e r k a  C z e c h 
Convention Bureau.

Využití platformy i uspořádaný 
workshop kladně vyhodnotili 
i jeho samotní účastníci. Pochval-
ně se směrem k  proběhnuvší 
akci v yjádřila napřík lad Hana 
O b r á z kov á  z   Ko n gres ovéh o 
centra Praha: „V  minulosti se 
mnohokrát stalo,  že jsme se 
zúčastnili  akce, k terá „nebyla 
pro nás“. Tento workshop byl 
ale skvělý, už máme i konkrétní 
poptávku.“ „Vše fungovalo super, 
kontakty byly výborné a vidím 
v nich potenciál,“ uvedl Daniel 
Kop ze společnosti Asiana.

Dalš í  work shopy jsou na-
plánované na podzim a  zimu 
letošního roku a  začátek roku 
příštího. V ř í jnu proběhl B2B 
a MICE workshop zaměřený na 
Latinskou Ameriku, v listopadu 
na něj navážou vybrané evropské 
trhy i oblast Blízkého východu. 
První online workshop byl účast-
níkům nabídnut za symbolický 
poplatek, vzhledem k neustále 
se zhoršující situaci budou ty 
další pro účastníky zcela zdarma.

Agentura CzechTourism rov-
něž podpoří účast subjektů na 
nejvýznamnějších B2B veletrzích, 
které v letošním roce proběhnou 
v  online verzi – WTM London 
a  IBTM Barcelona. „ I   v  těchto 
případech jsme se rozhodli ma-
ximálně vyjít vstříc našim part-
nerům a účast v online expozici 
České republiky jim nabídnout 
zcela zdarma,“ uzavírá Tereza 
Matějková.  Přihlášk y na v ýše 
uvedené akce jsou zveřejněny na 
stránkách agentury CzechTourism 
v sekci Czech Convention Bureau.

Podle zák ladního scénáře 
s tudie  „Dopad covid-S19 na 
evropský MICE sektor“, kterou 
pro Czech Convention Bureau 
realizovala společnost Tourism 
Economics v  rámci Strategické 
aliance národních evropských 
convention bureaus vyplývá, že 
pokles návštěvnosti konferenč-
ních akcí dosáhne letos více než 
70 %. K návratu do úrovně před 
cov idem -19 bude p os tupně 
docházet v následujících letech, 
a to až do roku 2023.

b TTG/CzT

Pomoc českému kongresovému průmyslu
CzechTourism nabízí virtuální kongresovou platformu zdarma

Agentura CzechTourism nabízí koronavirem zdecimovanému 

sektoru kongresového průmyslu v České republice pomoc v po-

době virtuální platformy pro prezentace a  veletrhy. S  využitím 

virtuální platformy Eventtia, kterou pro tyto účely koupila, nabízí 

společnostem podnikajícím v MICE odvětví možnost účasti na sérii 

workshopů a veletrhů na hlavních zdrojových trzích zcela zdarma.

Orea Hotel Voroněž se mění 
na Orea Congress Hotel 

Původní Orea Hotel Voro-
něž změnil  nejenom své 
jméno, ale ve spolupráci 
s renomovanými architekty 
zrekonstruoval svoje interiéry. 
Jeden z největších kongreso-
vých hotelů v České repub-
lice mění svoji tvář i jméno, 
designového vylepšení se 
dočkaly jak pokoje v horních 

patrech, tak došlo i k vybudování zcela nových veřejných prostor.
Architektonickému studiu ZOAA, které má za sebou řadu 

úspěšných hotelových projektů, se podařilo skloubit moderní 
brněnský brutalismus s  náročnými požadavky kongresového 
hotelu. Byznysová klientela zcela jistě ocení nejenom luxus, ale 
i neotřelý design spojený s praktičností a také 14 konferenčních 
místností s celkovou rozlohou 1700 m2, které nabídnou veškeré 
zázemí i pro ty největší kongresy. 

„Modernizací vznikly komfortní pokoje, které budou uspo-
kojovat nejnáročnější požadavky hostů. V přízemí klienty uvítá 
moderní recepce, navštívit mohou novou designovou restauraci 
anebo si odpočinou v  luxusních prostorech lobby baru. Kom-
pletní rekonstrukcí prošly i  konfereční prostory,“ říká ředitel 
Orea Congress Hotelu Brno Lukáš Pliska. 

Orea Congress Hotel Brno patří mezi největší kongresové 
hotely v České republice. Společným jmenovatelem exteriéru 
i interiéru hotelu je beton, čemuž se přizpůsobuje styl a vzhled 
celého hotelu. Orea Congress Hotel Brno navazuje na tradici 
kongresového hotelu, který má ideální lokalitu v  blízkosti br-
něnského výstaviště, se snadnou dostupností k dálnici na Prahu 
a Bratislavu a také do centra Brna. 

Brněnsk ý hotel  je součástí  hotelové sítě OREA Hotels 
& Resorts, největší tuzemské hotelové sítě s 15 hotely po celé 
České republice, která se pustila do rozsáhlých rekonstrukcí 
svých hotelů a resortů. Proměnou již prošly Orea Resort Horal 
ve Špindlerově Mlýně, Horizont na Šumavě, Pyramida v Praze 
a také Orea Resort Devět Skal na Vysočině. Na jaře tohoto roku 
byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen Orea Resort Santon 
u Brněnské přehrady.                                                     b TTG

(86) 40086 95539
global.csair.com

From China 

For the World
 
 

Facebook
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Foto: Středočeská centrála cestovního ruchu,  Aquapalace Hotel Praha

Kde udělat firemní akci?

V  době online práce na dálku ještě 

více vzroste hodnota osobního a bez-

prostředního setkání s  kolegyněmi 

a  kolegy. Navíc v  inspirativním pro-

středí. Zde je nabídka skvělých míst ve 

středních Čechách, kde vám týmová 

práce půjde dobře od ruky a  kde si 

snadno můžete uspořádat poradu, 

teambuilding, školení či konferenci.

Aquapalace Hotel Praha, Čestlice

Nenechte se zmást názvem, velmi dobře dostupný 
areál těsně u Prahy nabízí nejen bohatství zážitků 
a radosti z vodního živlu, ale další wellness a lázeňské 
služby, kvalitní gastronomii a také čtyřhvězdičkový 
hotel se zázemím pro menší i větší firemní akce.

Hotel Malý pivovar

Hotel s restaurací Skála je součástí původně cisterci-
áckého kláštera v Hradišti nad Jizerou, jehož zámecká 
budova byla přizpůsobena potřebám pivovaru. Pro 
firemní akce nabízí 8 sálů různých velikostí a 35 po-
kojů pro pohodlné ubytování 74  hostů. V  rámci 
doprovodného programu můžete zajít do pivních 
lázní, wellnessu či na exkurzi do pivovaru Klášter.

Hotel Hejtmanský dvůr

Na rozdíl od ostatních míst v  přehledu se hotel 
Hejtmanský dvůr nachází v  centru královského 
města Slaný. Má pohodlné pokoje, chutnou ku-
chyni v  restauraci Atrium a  wellness s  vířivkou, 
saunou i masážemi. A pokud ve městě přece jen 
zatoužíte po pohybu, můžete si vyjít na Slánskou 
horu, vůbec nejjižnější výběžek sopečné činnosti 
v  Českém Středohoří, kde můžete zdolat jediná 
středočeská ferrata.

Horse Park Kamenný dvůr

Venkovský areál Horse Park Kamenný Dvůr se rozkládá 
poblíž obce Buková u Příbramě. Jedná se o citlivě 
zrekonstruovaný statek z roku 1879. V areálu bude-
te mít naprostý klid, protože se pronajímá pouze 
uzavřené společnosti na firemní akce, konference, 
školení, oslavy, svatby a podobné radosti. Během 
akce je k dispozici catering i ubytování.

Golf & Spa Resort Konopiště

Ideální místo pro setkání lidí, kteří kromě své práce 
mají rádi golf, neboť v resortu jsou dvě mistrovská 
osmnáctijamková hřiště. Regenerovat po práci se lze 
i v místním spa & wellness. Restaurace jsou v resortu 
hned dvě: v centrální budově, zámečku, se nachází 
restaurace Tee No. 19 a u hlavního parkoviště pak 
restaurace Steak House St. Florian.

Hotel Sen

Hotel na okraji obce Senohraby v Ladově kraji díky 
novému majiteli a rozsáhlé rekonstrukci prokoukl 
a poskytuje příjemné ubytování, nové wellness cen-
trum a početné moderní prostory pro firemní akce.

Farma Michael

Nedaleko Slapské přehrady se v obci Nedvězí na-
chází Farma Michael, kde pohled do krajiny doplňují 
klidná domácí zvířata. Vytvořte týmy a zasoutěžte 
si v  různých sportovních disciplínách, vydejte se 
na výlet na koních nebo si vyčistěte myšlenky při 
rybaření na místním rybníku.

Zámek Ratměřice

Klasicistní zámek poblíž hory Blaník je obklope-
ný cenným parkem se  dvěma sekvojovci. Zdejší 
čtyřhvězdičkový hotel si za pár let existence stačil 
vybudovat výbornou gastronomickou pověst a je 
i  oblíbeným svatebním místem. Podkroví zámku 
zabírá rozsáhlý konferenční sál s  krbem a  dva 
menší salonky. Dále je k dispozici reprezentativní 
salonek v  prvním patře. Mezi doplňkové služby 
patří wellness, masáže, tenisový kurt, biobazén či 
vinný sklípek… a pochopitelně všemožné sportovní 
aktivity a výlety do okolí.

Chateau Clara Futura

Renesanční zámek se nachází jen asi půl hodiny 
z  centra Prahy, v  Dolních Břežanech. Kancelář či 
jednací místnost si můžete zřídit v jednom ze dvou 
salonků, pro větší akce je k dispozici atrium, party 
stan či zahrada. Samozřejmostí je kvalitní technické 
vybavení a špičková gastronomie.

Zámek Liblice

Kdo by nechtěl pracovat v  zámeckém prostředí 
uprostřed nádherného parku? Pro větší akce je ur-
čený mramorový sál, kam se vejde až 120 účastníků. 
Zámek nabízí i  bohatý doprovodný program, od 
degustačních večerů přes historické a dobové hry 
až po ukázky ohňových show a šermířských bitev.

Hotel stojí zhruba v polovině sjezdovky známého 
lyžařského a  sportovního areálu. Můžete se tak 
těšit z  velkolepého pohledu na krajinu kolem 
Sedlce-Prčice. K setkávání lze využít několik větších 
i menších salonků a dá se tu uspořádat i kongres 
až pro 200 účastníků. Po usilovné práci si dopřejte 
wellness a projděte se po okolí. V sezoně si zahrajte 
golf v nedalekém resortu Čertovo Břemeno a v zimě 
vyrazte přímo z hotelu na lyže.

Hotel Monínec
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  nejširší pojistná ochrana na českém trhu

  síť center pomoci na všech kontinentech

  cestovní asistenční služby v češtině NONSTOP

  osobní prověřování  úrovně lékařské péče v zahraničí

  obsahuje pojištění zrušení cesty

Nové celoroční pojištění MultiTrip
Pro Vás, kdo cestujete častěji

Novinka! Pojištění  

pro případ COVID-19

iOSAndroid

B Opatření  mají  ná-
vštěvníkům zajistit 

maximální jistotu bezpeč-
nosti a regionům stabilní 
návštěvnost. Do bezpeč-
nosti letos areály inves-
tují miliony korun, každý 
řádově s tat is íce.  Podle 
ankety Asociace horských 
středisek návštěvníky čekají 
také novinky jako moder-
nizace dopravních zařízení 
a  zasněžování, rozší ření 
tratí, zprovoznění několika 
selfservice pointů a  další 
rozvoj online služeb. Do 
modernizace letos stře-
diska investovala 750 mili-
onů Kč, ale průměrné ceny 
skipasů se nezvýší. 
Horská střediska inves-
lovala do bezpečnosti

V  ČR je 98 % lanovek 
otevřených a  doba jízdy 
je kratší než 9 minut, tak-
že riziko infekce je nízké. 
Přesto skiareály přijímají 
protiepidemická opatření, 
aby byli jejich návštěvníci, 
zaměstnanci i místní oby-
vatelé v  bezpečí. „Máme 
pro letošní rok zpracovaný 
Plán připravenosti a  Se-
mafor  b ezp ečnos tních 
a  hygienických opatření, 
k terá na horách budou 
platit .  Tato opatření zá-
roveň konzultujeme s hy-
g ienik y  z   min is ter s t va 
zdravotnic t v í .  Přestože 
je pobyt na horách bez-
pečný, chceme poprosit 
i   samotné návštěvní k y, 
aby tato opatření dodr-
žovali a nezapomínali na 
osobní odpovědnost. Naše 
zdraví leží v rukou všech,“ 
říká Kateřina Neumanno-
vá, prezidentka Asociace 
horských středisek. Zajiš-
tění hygienických opatření 
bude skiareály stát miliony 
korun, jedno středisko tak 

jenom v  zimě investuje 
několik set tisíc Kč.

Provoz lyžařských are-
álů je specifický, na což 
reaguje set opatření AHS. 
Ten obsahuje obecná usta-
novení vycházející z vlád-
ních nařízení i  konkrétní 
návrhy řešení pro dopravní 
zařízení, půjčovny a lyžař-
ské školy, restaurace (après 
ski) a další služby. Skiareály 
prosazují například sjedno-
cení opatření pro lanové 
dr áhy  a   l y ž ařské  v lek y 
nebo upřesnění definice 

„venkov ní  sp o r tov iš tě“. 
„Konkrétně budou střediska 
zajišťovat například vyzna-
čení rozestupů u pokladen 
a  na nástupištích, dezin-
fekci vnitřních i  vnějších 
prostorů, kontrolu šátků 
či roušek, nové možnosti 
online nákupů i   plateb 
a  další. Můžeme se také 
př iprav it  na úpravu or-
ganizace v  lyžařské škole 
nebo změny v pojetí akcí 
typů après ski,“ upřesňuje 
ředitel Asociace horských 
středisek ČR Libor Knot.
Nebýt covidu investice 
by byly miliardové
Přestože na jaře skiareály 
utrpěly z trát y,  net ýkaly 
se j ich prak tick y žádné 
náhrady v rámci vládních 
kompenzačních programů. 
Na druhou stranu vítají 
nově zavedené snížení 
sazby DPH na jízdné na 
vlecích. Skiareály i tak byly 
nuceny pozastavit někte-
ré plánované invest ice 
v  celkově v ýši nejméně 
350 milionů korun. „Některé 
větší rozjeté investice už 
nebylo možné zastavit . 
Mezi největší rozvojové 
projekty letos patří nové 
lanové dráhy v  Říčkách, 
Mladých Bukách a na Kra-

ličáku. I přes pozastavené 
investice se tak celková 
výše těch uskutečněných 
před letošní zimou vyšpl-
hala na 750 mil. Kč, což 
je o 150 milionů více než 
v  loňském roce. Za nor-
málních okolností by se 
letos investovala rekordní 
miliarda korun,“ informuje 
Libor Knot. 

Stejně jako loni, i letos 
skiareály investovaly vý-
znamnou část peněz do 
technického zasněžování. 
Jednak do jeho rozšíření, 
jednak také do z v ýšení 
jeho efektivity a  do mo-
dernizace technologií na 
zasněžování. „Vyšší účin-
nost těchto strojů přináší 
významné šetření potřebné 
vo dy  a   energi í .  K romě 
zasněžovacích systémů 
se t ypick y jedná např í -
klad o nákup technologie 
Snowsat, která zefektivňuje 
strojovou úpravu sněhu,“ 
vysvětluje Knot. Dále pu-
tovalo nejvíce peněz do 
budování a  propojování 
sjezdových tratí,  moder-
nizace strojů na úpravu 
sjezdovek a rozšíření mož-
nosti online služeb.
Letní sezona a kampaň 
s CzechTourismem
Přestože během letních 
prázdnin došlo ke zvýšené 
návštěvnosti hor v průmě-
ru o 15 % oproti loňskému 
roku, v celkovém měřítku 
nelze letní sezonu, která 
normálně trvá od května 
až  do  ř í jna ,  p ovažovat 
za povedenou. V  jarních 
a  podzimních měsících 
totiž došlo k  výraznému 
propadu. S  kampaněmi 
na podporu horského tu-
rismu tak bude skiareálům 
i letos pomáhat agentura 
CzechTourism.

Horská střediska u nás jsou na sezonu připravená
Start letošní zimní sezony je pro horské regiony nezvyklý. Přestože jsou zimní hory jedním z nej-

zdravějších prostředí, střediska přijala specifická opatření i vlastní semafor v reakci na covid-19. 

Ta je připravena spustit 
na sousedních trzích online 
kampaň na sociálních sítích 
a webech se zpravodajskou 
a cestovatelskou tematikou 
s cílem přilákat zahraniční 
návštěvníky do českých 
zimních středisek ,  lázní 
a do měst na advent. Kam-
paň na propagaci zimních 
středisek v  hodnotě cca 
8 milionů Kč bude odkazo-
vat na internetové stránky 
w w w.v i s i tc z e c h r e p u b -
lic.com. Vedle ní poběží 
v Dánsku a v Nizozemsku 
ještě samostatné televizní, 
rádiové, online a venkovní 
kampaně v  celkové hod-
notě cca 9 milionů korun. 

„V Dánsku jsme již pro-
pagaci Česka jako ideální 
zimní destinace zahájil i 
bil lboardovou kampaní 
v  kodaňském metru a  na 
vlakov ých nástupišt ích. 
Billboardy bychom v druhé 
polovině října měli oslovit 

asi 3,5 milionu Dánů,“ říká 
Jan Herget, ředitel agentury 
CzechTourism. 

K ro m ě  v ý š e  u v e d e -
ných kampaní připravuje 
agentura jako každý rok 
také tematický obsah na 
cestovatelském por tálu 
Kudy znudy.c z se samo -
statnou landing page „Na 
hory“. Zde budou postupně 
aktualizovány informace za 
jednotlivá střediska. „Na 
konci října také spustíme 
novinku – aktuální sněhové 
zpravodajství. Následovat 
budou ceníky jednotlivých 
zimních středisek a s ohle-
dem na počasí i tipy, kam 
v y ra z i t  na  b ěžk y  č i  z a 
bruslením,“ doplnil Herget. 
Novinky na horách na 
sezonu 2020/21
Lyžaři se letos mohou těšit 
na tři zcela nové lanové 
dráhy. Ve Skiareálu Kraličák 
to bude sedačková lanovka, 
která poskytne vyhřívané 

sedačky, wi-fi a  kapacitu 
2500 míst. V  Říčkách se 
pak jedná o odpojitelnou 
6 s e d a č k o v o u  l a n o v o u 
dráhu s  krycími bublina-
mi. V Mladých Bukách na 
návštěvní k y  čeká nová 
sedačková lanovka s pev-
ným uchycením 4místných 
sedaček a rozběhovým pá-
sem. Dále skiareály inves-
tovaly do výstavby nových 
sjezdových tratí, jejich pro-
pojování a úprav. Například 
na Ještědu vzniká dlouho 
plánovaná nová páteřní 
sjezdovka Nová Skalka . 
V areálu Dolní Morava zase 
propojili a rozšířili tamější 
sjezdovky a investovali i do 
večerního lyžování a mo-
dernizace bezpečnosti . 
Na Tanvaldském Špičáku 
rozšířili modrou Turistickou 
sjezdovku. Sjezdovky ale 
rozšířili i na Klínovci, Malé 
Úpě a v Bílé.
       Více na www.ttg.cz
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Jan Stria je pojmem ve 
fotografování přírody. Ne 
nadarmo získal ocenění 
Czech Nature Photo 2019. 
Jaké jsou jeho rady pro 
správné zachycení krás 
kolem nás? Zdánlivě je 
to jednoduché – podle 
něj stačí kromě kumštu 
v podstatě dostatek světla, 
vhodné podmínky a dobře 
zvolená kompozice. Stria 
nezapomíná ani na kva-
litní techniku – sám nedá 

dopustit na fotoaparáty 
značky Canon.

Stria jako kluk z Podkr-
konoší v přírodě vyrůstal 
odmalička, dnes má na 
kontě mnoho cestovatel-
ských zážitků z  různých 
koutů světa. I pro něj ale 
má domov osobité kouz-
lo. „Často se tam vracím 
a stále objevuji nová místa 
a  zákoutí .  Horské št í t y 
Alp, Dolomit nebo členitá 
pobřeží Irska, Nového Zé-

landu jsou okouzlující, ale 
ty naše kopce mám v srdci. 
Za  mého děts t v í  jsme 
doma fotili na černobílý 
kinofilm, na základní škole 
jsem chodil do fotografic-
kého kroužku. O  několik 
let později jsem si pořídil 
první digitální kompakt, 
Canon IXUS 400. Vážněji 
jsem se  foto grafování 
začal věnovat na konci 
roku 2012, nejprve krajiny 
a postupně jsem objevoval 

České kopce mám prostě v srdci, říká 
držitel Czech Nature Photo Jan Stria

teleobjek tiv,“  ř íká Str ia 
s tím, že jednoznačně sází 
na osvědčené zrcadlovky.

Jeho srdeční záležitostí 
zůstává v Česku Podkrko-
noší a Krkonoše samotné. 

„V Čechách se rád toulám 
a fotím i v Českém středo-
hoří nebo Českosaském 
Švýcarsku. Také mě okouz-
luje  rozmanitos t  f lór y, 
kterou u  nás máme. Na 
podzim to je barevné listí 
stromů, které vytváří oso-
bitou paletu podobnou 
dí lu impresionistických 
mal í řů ,“  mín í  foto gr af 
Stria s  tím, že nyní stojí 
za zvěčnění také pískov-
ce v  Českém ráji. Zvlášť 
v dobách, kdy pandemie 
ztížila možnost cestování 
do z ahranič í ,  je  česk á 
krajina ideální příležitostí 
k  odreagování se. Podle 
fotografa je středoevrop-
ské Česko pastvou pro oči 
turistů i  objektivy profe-
sionálů. Stačí si  počkat 

na ten správný moment 
a  exkluzivní snímky lze 
pořídit téměř kdekoli. To 
platí i pro zimní fotografie, 
které budou brzy aktuální. 
Stria si nemůže vynachválit 
focení v  Krkonoších, ke 
kterým má blízko nejenom 
díky původu. Fotografův 
recept  na správné ob -
lečení pro fotografa je 
poměrně jednoduchý. „Je 
důležité, aby se člověk cítil 
pohodlně a při focení ne-
musel řešit, že mu je třeba 
zima. Pro focení venku, ať 
už ve městě, parku nebo 
v přírodě obecně, je tedy 
důležité mít kvalitní a spo-
lehlivé oblečení a  boty. 
Rozhodně to plat í  pro 
focení na horách, kde se 
podmínky mohou velmi 
rychle měnit,“ říká Stria, 
pro kterého i  přes řadu 
úspěchů na soutěž ích 
v  Česku i   zahraničí  zů-
stává focení především 
koníčkem a relaxací.

O  Janu Striovi  –  Pochází  z   Podkrkonoší,  malebného kraje  ve v ýchodních Če-
chách. Rád a  často tráví čas v  přírodě, aby načerpal energii a  klid. Focení je jedním 
z  jeho koníčků, kter ý často kombinuje s  cestováním nebo sportem (jízda na kole, 
potápění na nádech, běh, běžky). Na svých fotkách se snaží zachytit krásu, kterou 
máme kolem sebe,  ať  už na fotkách kraj in,  z ví řat  nebo různé makro drobotiny.

i další žánry,“ říká úspěšný 
fotograf Jan Stria.

Vytvořit kvalitní foto-
grafii není ovšem snad-
né.  „Nejdůležitější  pro 
zajímavou fotku je světlo, 
podmínky a  kompozice. 
Často jde o  souhru ná-
hod nebo štěstí, protože 
i  nejslibnější předpověď 
nezajistí, že vše klapne. 
Nejčastější  a  mnohými 
nenáviděné je vstávání 
brzy ráno, klidně ve dvě 
hodiny a cesta na místo. 
Je  dobré znát  lok al i tu 
dopředu a mít představu 
o kompozici v souvislosti 
s polohou slunce,“ říká Jan 
Stria, jenž upřednostňuje 
fotky, které svou kompo-
zicí umějí zaujmout na 
první pohled.

Oblíbená zrcadlovka 
Canon EOS 80D

Důležitým komponen-
tem pro úspěšného foto-
grafa je kvalitní technika, 
na k terou se Jan Str ia 
může spolehnout. „V sou-
časné době používám zr-
cadlovku Canon EOS 80D. 
Nefotím pouze kraj inu 
a  malý čip mi například 
při focení zvířat umožní 
dostat se blíže k  focené-
mu objek tu.  Objek tiv y 
používám podle daného 
žánru, tzn. mám objektiv 
se širokým ohniskem na 
krajinu, portrétní či makro 
objektiv, na zvířata potom 

b Podzimní Český ráj nafotil Jan Stria

teleobjek tiv říká Stria na ten správný momentteleobjek tiv “ ř íká Stria na ten správný moment

B O b n ovený  areá l  b u d e 
s louž i t  jako s íd lo  NPÚ 

a  Pražského f ilharmonického 
sboru, část bude zpřístupněna 
veřejnosti formou prohlídkové 
trasy. Vzniknou zde i  výstavní 
a konferenční prostory a rovněž 
prostory pro vzdělávání a krea-
tivní i komunitní aktivity. 

„Invalidovnu otevřeme k uží-
vání široké veřejnosti, rehabilitu-
jeme unikátní barokní památku 
a  současně zajistíme důstojné 
prostředí vynikajícímu pěvec-
kému tělesu. Formu moderní 
přístavby jsme zvolili jako de-
klaraci doby, ve které vznikla, 
a současně tím chceme ukázat, 
že památková péče může a chce 
pracovat s moderní architekturou. 
Je zřejmé, že takovéto řešení 
postavené na principu kontrastu 
autentické památky a nové archi-
tektury nelze aplikovat obecně, je 
vždy nutné pracovat s individu-
alitou konkrétního místa. Karlín 
je městskou památkovou zónou, 
ale také moderní progresivní 
městskou částí, v níž bude nová 
Invalidovna symbolizovat prolnu-
tí starého a nového, bude dále 
rozvíjet dynamiku této lokality 
a podporovat zdejší komunitní 

Na přípravě koncepce cestovního 
ruchu se podílejí i podnikatelé

Přes eskalující koronavirovou krizi je třeba myslet na 

budoucnost. A  přesně v  tomto duchu v  současné 

době vrcholí na půdě Jihočeské centrály cestovního 

ruchu (JCCR) příprava Koncepce rozvoje cestovního 

ruchu v Jihočeském kraji pro období let 2021–2030. 

Nabídka turismu na jihu Čech 
by podle ní měla bý t do 
deseti let SMART. Moderní, 
efektivní,  hravá, a  hlavně 
chytrá a inovativní.

Součástí nově připravo-
vané koncepce bude mimo 
jiné investiční strategie, která 
pro následující  desetiletí 
určí hlavní investiční prio-

rity v  oblasti turismu. „Chceme-li obstát v  konkurenci i  v  bu-
doucnosti, musíme investovat. Investovat smysluplně, cíleně 
a  plánovaně. A  rozhodně ne málo. V  desetiletém výhledu se 
pohybujeme v řádu miliard korun. V této souvislosti je ovšem 
třeba si uvědomit, že cestovní ruch je významným hospodář-
ským odvětvím, které se včetně multiplikačních efektů podílí 
šesti procenty na tvorbě hrubého domácího produktu a jeho 
podíl na příjmech státního rozpočtu činí sedm procent,“ uvedl 
ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Z údajů agentury CzechTourism a expertní společnosti Kro-
kem vyplývá, že v roce 2018 utratili turisté v ČR celkem zhruba 
300 miliard korun, loni 315 miliard. V  multiplikaci více než 
600 miliard, loni cca 625 miliard. Celkové přínosy pro veřejné 
rozpočty, tedy státní rozpočet, zdravotní pojišťovny, rozpočty 
krajů, měst a  obcí, dosáhly v  roce 2018 zhruba 120  miliard, 
loni 125 miliard korun. Z cestovního ruchu v Jihočeském kraji 
směřovalo za uplynulé dva roky do veřejných rozpočtů dvakrát 
téměř 10 miliard korun, celkem tedy bezmála 20 miliard korun. 
V Jihočeském kraji je v přímé vazbě na turismus zaměstnáno 
přibližně 25 tisíc lidí.

Barokní areál pražské Invalidovny 
m á  z í s k a t  m o d e r n í  p ř í s t a v b u
Národní památkový ústav představil projekt obnovy Invalidovny a stu-

dii jejího využití. V rámci obnovy bude historický areál rekonstruován 

a doplněn o vrstvu současné architektury v podobě moderní přístavby.

život,“ uvedla generální ředitelka 
Národního památkového ústavu 
Naďa Goryczková. 

„Vnější tvar dostaveb je vý-
sledkem regulace základního 
objemu s  ohledem na arche-
o lo gické  nále z y,  p ož adavk y 
památkové péče a limity statiky 
a akustiky. Dostavby mají fasádu 
z  profilovaného skla, která při 
podvečerním osvětlení dodává 
místu důstojnou a  slavnostní 
atmosféru,“ doplnil Petr Hájek, 
autor architektonického návrhu. 

Po dokončení obnovy zde 
také vznikne informační a edu-
kační centrum s účelem posílení 
povědomí o českém kulturním 
dědictví a  dále výstavní a  kon-
ferenční prostory a prostory pro 
kreativní, volnočasové a komunit-
ní aktivity se záměrem vytvořit 
z areálu kulturní a společenské 
centrum města. Zázemí zde získá 
moderní technologická laboratoř 
a unikátní dokumentační fondy 
památkové péče zpřístupněné 
veřejnosti.                     b TTG
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B Památky ve správě 
Národního památ-

kového ústavu v letošním 
roce navštívilo 3,6 milionu 
lidí. V meziročním srovnání 
tak poklesla návštěvnost 
o  milion. Z  důvodu koro-
navirové pandemie byla 
návštěvnická sezona zahá-
jena s téměř dvouměsíčním 
zpožděním a  ukončena 
byla o tři týdny dříve před 
plánovaným termínem. 

České památky za se-
bou mají nelehkou sezo-
nu. Vlivem koronavirové 
pandemie by la  letošní 
sezona výrazně zkrácena. 
Na jaře byly památky ne-
celé dva měsíce uzavřeny, 
v prázdninových měsících 
se však  památkám dařilo 
a   návš těvnos t  dosáhla 
p o d o b n é  ú ro v n ě  ja ko 
v   minulých  úsp ěšných 
letech. V červenci a srpnu 
navštívilo hrady a  zámky 
přes 2,5 milionu lidí. Vý-
razný pokles návštěvnosti 
nastal v září spolu se zave-
dením povinného nošení 
roušek v  interiérech, kdy 
přišel na památky jen ne-
celý půlmilion návštěvníků. 
V  loňském roce od ledna 
do konce září  přišlo na 
památky 4,6 milionu lidí, 
tedy o  mil ion v íce než 
letos. Za celý loňský rok 
dosáhla návštěvnost téměř 
5,3 milionu, a to i díky spe-
ciálním adventním akcím. 
Ty se ale v  letošním roce 

7 nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ
rok 2020 (do 12. 10.) rok 2019

Lednice 256 000 389 000

Český Krumlov 190 800 386 000

Hluboká 181 800 293 000

Valtice 134 300 212 460

Karlštejn 120 100 212 410

Trosky 99 800 117 000

Bouzov 76 800 110 000

Památkám letos poklesla návštěvnost

vzhledem k aktuální situaci 
neuskuteční. 

I  v  letošním roce byly 
nejnavštěvovanějšími ob-
jekty zámky Lednice, Český 
Krumlov a Hluboká. Oproti 
loňskému roku se do prv-
ní desítky nově dostaly 
zámky Bečov a  Buchlovi-
ce. K  největšímu nárůstu 
návštěvnosti v  roce 2020 
došlo na zámcích Opoč-
no, Raduň a  Hradec nad 
Moravicí. Zámek Opočno 
nav š t í v i l o  l e to s  té m ěř 
60  tisíc lidí a  v  meziroč-
ním srovnání si přilepšil 
o 10 tisíc návštěvníků, na 
zámek Raduň přišlo o 7 tisíc 
lidí více než loni (29 tisíc 
celkem) a na Hradec nad 
Moravicí zavítalo o 5 tisíc 
lidí více (56 tisíc celkem). 
Velmi úspěšnou sezonu 
za sebou mají také hradní 
areály a  hradní zříceniny. 
I přes koronavirovou pan-
demii meziročně vzrostla 
návštěvnost hradům Rabí, 

Velhartice, Bítov, Žebrák 
a Krakovec. 

Vzhledem ke zkrácené 
návštěvnické sezoně došlo 
i k propadu výnosů. Celkový 
propad vlastních výnosů 
za rok 2020 v meziročním 
srovnání je predikován na 
téměř 190 milionů korun. Do 
konce června činily ztráty 
139 milionů korun, během 
prvního prázdninového 
měsíce se podařilo propad 
snížit na 134 milionů, které 
byly následně dokryty Mi-
nisterstvem kultury. Propad 
výnosů ze vstupného a pro-
nájmů od 12. října do konce 
roku je tak v  meziročním 
srovnání odhadován na 
56 milionů korun.

I  přes koronavirovou 
pandemii se daří pokra-
čovat v  obnově památek 
realizovaných ze státních 
i  evropských finančních 
prostředků. Na jaře byly 
zahájeny stavební práce 
projektu obnovy v  rámci 

IROP na hradu Karlštejn 
a  zámku Telč.  V  čer vnu 
byl slavnostně ukončen 
rozsáhlý projekt obnovy 
zámku Slatiňany za 134 
milionů korun, do konce 
ro k u  b u d o u  uko n čeny 
stavební obnovy Selského 
dvora u  Matoušů v  Plzni, 
Horního zámku Vimperk 
a  vrchnostenské okrasné 
zahrady na Pernštejně. Ze 
státních zdrojů se podařilo 
letos získat 197 milionů 
korun na obnovu zámec-
kého kopce v Náchodě či 
55 milionů na obnovu le-
tohrádku Bellarie v Českém 
Krumlově. NPÚ se rovněž 
zapojil do zvláštního in-
vestičního programu pro 
resor t kultur y,  pro nějž 
stát uvolnil miliardu ko-
run na podporu subjektů 
zasažených protikorona-
virovými opatřeními. Tyto 
prostředky NPÚ v yužije 
pro 38 projektů obnovy 
památek. 

b Český Krumlov zdraží poplatky z ubytování 
a  ze vstupného na akce – Český Krumlov zvýší 
poplatky z  ubytování a  ze vstupného na kulturní 
akce. Radnice tak reaguje na dopady koronavirové 
krize, kvůli nimž přijde Krumlov na příjmech téměř 
o 50 milionů Kč. U poplatku z pobytu se mění sazba 
z dosavadních 21 Kč na 30 Kč pro rok 2021, pro rok 
2022 na 50 Kč. U poplatku ze vstupného se od roku 
2022 změní sazba, která bude jednotných 10 % pro 
kulturní, prodejní a  reklamní akce. Zároveň klesne 
počet pořadatelů, kteří ho nebudou muset platit. 
Poplatek z  ubytování nezvyšoval Český Krumlov 
několik let a netýká se dětí do 18 let. Částka 30 nebo 
50 Kč není podle českokrumlovských radních ve 
srovnání s jinými zeměmi výjimečná; upozornili, že 
Praha příští rok poplatek zvýší na maximálních 50 Kč.
b Kamencové jezero v Chomutově má za sebou 
rekordní sezonu – Kamencové jezero v Chomuto-
vě má za sebou rekordní sezonu, přestože se kvůli 
epidemii koronaviru otevřelo později než obvykle. 
Rekreační areál navštívilo od června do září 102 000 
lidí. Návštěvnost je o  několik tisícovek vyšší než 
v minulých letech. Koupaliště letos otevíralo kvůli 
zákazům v souvislosti s epidemií až na konci května, 
chatky byly v provozu od 1. června a kemp až o týden 
později. Velkou roli v  překonání stotisícové mety 
sehrála především obliba zdejšího kempu. Z celko-
vého počtu návštěvníků na něj připadlo 28 000 lidí. 
b České Švýcarsko a Lužické hory propojí nový 
most pro turisty – České Švýcarsko a Lužické hory 
propojí nový most pro pěší a cyklisty. Most překlene 
frekventovanou silnici I/9 ve Šluknovském výběžku 
na Stožeckém sedle. Most Šébr a navazující turistické 
stezky postaví Ústecký kraj zhruba za 17,5 milionu 
korun. Součástí jsou dvě turistické cesty s  čedičo-
vým povrchem a dřevěná oblouková lávka s horní 
mostovkou. Její  celková délka je 60,7 m. Lávka 
propojí část Ústeckého a  Libereckého kraje. Most 
bude součástí dálkové turistické trasy Hřebenovka, 
kterou kraj chystá na příští rok. 

b KRÁTCE a

296 184 910       www.cedok.cz
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Foto:Foto: Prague City Tourism, a. s., Pixabay

Městská firma Prague City 
Tourism (PCT ) proměnu 
turismu shrnula do nové 
koncepce Zájmy Prahy 
na prvním místě, kterou 
představili pražská radní 
Hana Třeštíková, předse-
da představenst va PC T 
František Cipro a  členka 
představenstva PCT Jana 
Adamcová. Praha bude na-
dále pokračovat v kampani 
podporující turismus, který 
je letos zasažen dopady 
pandemie nemoci covid-19 
a zaznamenává miliardové 
ztráty.

„Tento materiál vznikal 
několik měsíců a na jeho 
začátku byla potřeba po-
stavit se čelem k overturis-
mu, který nás léta trápil. 
Nyní jsou ulice prázdné, 
ale tento stav není finální 
a  doufáme, že se budou 
turisté vracet a  turistický 
ruch se obnoví. A  na tu 
dobu chceme být připra-
veni,“ řekla Třeštíková.

Koncepce má zohlednit, 
co město potřebuje a jak 
s turismem nakládat. Jejím 
heslem je zmíněný název. 

„Chceme vyjádřit změnu 
pohledu na podobu turis-
mu, kdy více neznamená 
lépe.  Dáváme důraz na 
udržitelný rozvoj města, 
resp ek t  ke  ku l tur nímu 
dědictví a životu obyvatel 
města,“ řekla Třeštíková.

PC T  má ny n í  p o dle 
A d a m co v é  p ř i p r av e n o 

PRAGUE CITY TOURISM:
Zájmy Prahy na prvním místě
V Praze se turisté budou moci v budoucnu vydat i po trasách mimo centrum, vznikne 

turistická aplikace a karta a zavedena bude známka udržitelného turismu pro obchodníky.

a  rozpracováno 58 pro-
jektů, které mají pomoci 
zkvalitnit podobu turismu. 
Z evropských fondů chce 
PCT získat peníze na vy-
tvoření aplikace, která by 
umožnila řídit tok turistů 
a  zasí lat  j im informace. 

„Umožnila by nám dyna-
mické řízení turismu, které 
nyní nemáme,“ řekla.

Připravovány jsou nové 
trasy, které by turisty od-
vedli z přeplněného centra. 

„ N e ch cem e,  aby  Pr ahu 
vnímali pouze jako Hrad, 
Karlův most a orloj,“ řekla 
Třeštíková. Vznikne nová 
tur is t ická kar ta  Prague 
Visitor Pass, která nabíd-
ne benefity, slevy a další 
výhody.

S  podnikateli a  jejich 
organizacemi PCT diskutuje 
o vzniku známky udržitel-
ného turismu, kterou by se 
snažili podnikatelé získat. 

„Jednalo by se o  známku, 
o   k te ro u  by  s e  sna ž i l i 
p odnik ate lé  v   h lavním 
městě.  Tato známka by 
nám umožnila v propagaci 
města priorit izovat udr-
žitelné podnikaní. To by 
městu umožnilo například 
podpořit tyto udržitelné 
provozy,“ řekla Adamcová.

Vedení města bude po-
kračovat v kampani V Praze 
jako doma, která do města 
přes léto přilákala téměř 
70 000 turistů. V současné 
době ale čeká na další vý-
voj pandemie koronaviru. 

„Velkou otázkou budou 
Vánoce a  s  tím spojené 
trhy a další události, které 
lákají. Budeme sledovat, 
jak se situace bude vyví-
jet, a podle toho budeme 
reagovat. Pokud budeme 
moci dělat trhy a další, tak 
to se odrazí na podobě 
kampaně,“ řekla Třeštíko-
vá. Na podporu turismu 
letos na jaře město dalo 
121 milionů korun.

Loni přijelo do Prahy 
8,03 milionu turistů. Strá-
vili zde 18,46 milionu nocí 
a průměrná délka pobytu 
je 2,29 noci. Praha generuje 
60,3 procenta z celkového 
HDP České republiky v ob-
lasti turismu.

b TTG/ČTK

b Kolem jezera Milada tabule informují o za-
niklých obcích – Kolem jezera Milada nedaleko Ústí 
nad Labem jsou nové informační tabule přibližující 
turistům historii obcí, jež musely ustoupit těžbě 
uhlí. V okolí jezera se stále pracuje, týmy architektů 
zároveň připravují v  soutěži koncepci využití jeze-
ra, které je nyní častým cílem procházek obyvatel 
krajského města. Texty k  historii obcí Tuchomyšl, 
Vyklice, Zalužany, Lochočice a Hrbovice zpracovali 
historici ústeckého muzea.

b  V  Humpolci představil KČT trasu pro vo-
zíčkáře – V  Humpolci Klub českých turistů (KČT) 
představil novou přírodní trasu, která je vhodná i pro 
vozíčkáře. Je to první taková vyznačená turistická 
cesta na Vysočině, v Česku byla otevřena jako pat-
náctá v pořadí. Tříkilometrový humpolecký okruh 
vede blízko rybníků a lesoparku pod hradem Orlík, 
navštívit lze i židovský hřbitov. Výchozím bodem je 
restaurace na jezdeckém závodišti Zlaté podkovy.

b Chráněná území na Labi budou intenzivněji 
spolupracovat – Během odborného semináře po-
řádaného Centrem Národního parku Saské Švýcarsko 
v Bad Schandau na téma „Labe – společné přírodní 
dědictví“ podepsali představitelé osmi českých 
a německých chráněných území ležících podél toku 
Labe memorandum o přeshraniční spolupráci. Memo-
randum zakládá iniciativu nazvanou Elbe Parks (tzn. 
Labská chráněná území či „Labské parky“), sdružení 
chráněných území podél celého toku Labe sdílejících 
řadu společných cílů v oblasti ochrany vod, přírody 
a krajiny. Za českou stranu se k iniciativě Elbe Parks 
připojily Krkonošský národní park, Agentura ochra-
ny přírody a  krajiny ČR a  Správa Národního parku 
České Švýcarsko, za stranu německou pak Národní 
park Saské Švýcarsko a biosférické rezervace Střední 
Labe, Říční krajina Labe v Braniborsku, Labské luhy 
Dolního Saska a Schaalsee-Labe.

b Jestřebí hory mají na Žaltmanu novou roz-
hlednu – Jestřebí hory mají na nejvyšším vrcholu 
Žaltmanu novou rozhlednu. Město Malé Svatoňovice, 
které je investorem nové rozhledny, odstranilo starou 
stavbu loni. Nová rozhledna s ocelovou konstrukcí 
a točitým schodištěm vyšla zhruba na 3,6 milionu 
korun, přičemž v roce 2017 vyhlášená sbírka přispěla 
do rozpočtu více než dvěma miliony korun.

b KRÁTCE a

Z jakého důvodu vznikla 
nová agenda k valit y 
služeb v  Prague Cit y 
Tourism?
Je to další  z kroků, k teré 
směřují  ke kult ivaci ces-
tovního ruchu a vycházejí 
z Koncepce příjezdového 
c e s t o v n í h o  r u c h u  h l . 
m .  P r a hy.  K u l t i v o v a ný 
n á v š t ě v n í k  j e  n á r o č -
n ý  a   o če k á v á  p r é m i o -
v é  p r o d u k t y  a   s l u ž b y 
a nadstandardní vizuální 
prezentaci .  Podmínkou 
toho je zajistit odpovída-
jící  kvalitu služeb, proto 
t u t o  a g e n d u  b e r e m e 
velmi vážně. Sekce kvality 
služeb je odpovědná za 
implementaci  připrave-
né s t rategie  a   v   rámci 
ní  máme nachystaných 
58 projek tů,  k teré mají 
společný cí l,  a to, aby se 
Pražané a  turisté v  met-
ropoli  cít i l i  dobře. 

Proč je agenda kvality 
služeb pro firmy a  or-
ganizace tak důležitá?
Ve většině společnost í 
je  k va l i ta  s lužeb neb o 
customer care obv yk le 

„Popelkou“ mezi odděle-
ními. Je však nutné říct, 
že na začátku i  na konci 
by znys plánu každé f ir-
my je vždy zákazník, pro 
kterého se produkt tvoří. 
Proto by na něj měl být 
brán ten největší ohled. 
V našem případě je klien-
tem obyvatel Prahy a taky 
návštěvník hlavního města. 
Kvalita služeb by tak měla 
vybalancovat jejich zájmy. 
Jak ý je stávající  stav 
v Praze?
V  současné chvíli máme 
prémiové produkty a služby. 
Mám tím na mysli zejména 
památky, architekturu nebo 
třeba průvodce, kteří jsou 
skvělí ve svém oboru a pra-

videlně se vzdělávají. To 
všechno má nyní podobu 
drahokamu, který bychom 
chtěli vybrousit do tvaru 
a lesku briliantu. 
Jaké budou vaše první 
kroky? Co všechno bu-
dete mít na starosti?
Agenda zahrnuje kromě 
péče o  k l ienta  dohled 
nad strategií a  inovacemi. 
K l íčov ým úkolem bude 
implementace Koncepce 
příjezdového cestovního ru-
chu, kterou schválilo Zastu-
pitelstvo hl. m. Prahy. K té se 
váže zmíněných 58 projektů, 
které budu supervizovat. 
Jedním z prvních kroků je 
definovat standardy pro 
zaměstnance a kontraktory, 
tak aby poskytovali služby, 
které očekávají i ti nejnároč-
nější klienti. To vše jde ruku 
v  ruce s  repositioningem 
značky a  posouváním se 
k autenticitě a kultivovanosti. 

Agendu kvality služeb bereme velmi vážně
Proč Prague City Tourism zřídil novou agendu kvality služeb? A jaké budou kroky jejího nového 

ředitele? O tom jsme si povídali s ředitelem sekce Kvality služeb Josefem Říkovským, který působí v or-

ganizaci od začátku září. Jak sám říká, tak na začátku i na konci každého byznys plánu firmy je zákazník.



9 30. října 2020   T10–11/20 b  ZE ZAHRANIČÍ

Foto: TMB, Y. Maecke, TropicalIslands, Flughafen Berlin Brandenburg, TMB SPSG Leo Seidel

V  dobách,  kdy  je  t řeba  do dr-
žovat bezpečné rozestupy, má 
Branib orsko mnoho nabídek 
pro  p o ci t  b e zp e čné dovo le -
né:  vo da a  sp ous ta  pros toru 
i   p ř í ro d y  p ro  p ěš í  t u r i s t i k u 
neb o c yk lotur is t iku .  T řet inu 

země tvoří  chráněné přírodní 
k r a j i ny.  K o m b i n a ce  p o b y t u 
v  př í rodě neb o návštěv y  kul -
turních památek Braniborska 
s v ýletem do Berlína bezespo-
r u  o b o hat í  Vaš i  d ovo l en o u . 
A   t ak  mů že  bý t  nap ř.  hr an í 

gol fu  v  Braniborsku spojeno 
s nákupy na bulváru Ku’damm, 
p lavba  na  voru  v   Pos tupimi 
neb o j í zda  na  ko le  p o c yk lo -
stezce Mauer weg či  návštěva 
Tr o p i c a l  I s l a n d s  s   v ý l e t e m 
k  B ranib orské  bráně.

KONEČNĚ HOTOVO:
Nové berlínské letiště se otevírá

Z letiště přímo do
Berlína nebo Braniborska
Letiště hlavního německého města BER je dobře napojeno na 
silniční a železniční síť. Do centra Berlína je zajištěno přímé vlakové 
spojení několikrát za hodinu. Všechny vlaky vyjíždějí z nádraží 
umístěného přímo pod letištěm. Nový Airport-Express „FEX“ 
zvládne cestu na berlínské hlavní nádraží za pouhých 35 minut.

K  řadě turistických cí lů v  Braniborsku se dostanete bez 
přestupů. Kromě regionálního vlaku do Postupimi (RB22), který 
jezdí každou hodinu, můžete vyrazit např. na cestu korunami 
stromů v Beelitz-Heilstätten, využít okruhy pro cyklisty a in-line 
bruslaře ve Fläming Skate nebo poznat město Bad Belzig. Tyto 
cíle jsou přímo napojeny na linku RE7. K nejbližší společnosti 
pronajímající hausbóty se dostanete autobusovou linkou 734 
za půl hodiny do Zeuthenu.

Od 31. října 2020 zahajuje provoz letiště Berlin-Branden-

burg nesoucí název „Willy Brandt“. Nahradí tak letiště Tegel 

(TXL) a Schönefeld (SXF). Letiště SXF bude integrováno do letiště 

BER jako Terminál 5 a lze se k němu dostat pomocí S-Bahn za 

pouhých 8 minut. Veškerý letový provoz regionu německého 

hlavního města tak bude soustředěn na jednom místě. Se třemi 

terminály a dvěma vzletovými a přistávacími dráhami nabídne 

počáteční kapacitu až 27 milionů cestujících ročně. Letový provoz 

se v několika krocích postupně přesune z Tegel na BER tak, aby 

bylo možné k 8. listopadu 2020 letiště „Otto Lilienthal“ zavřít.

Ranní bruslení v Braniborsku 
a odpolední relax v berlínské 

čtvrti Pankow

N a  j i h u  B r a n i b o r s k a ,  v   Lu ž i c ké  j e ze r n í  k r a j i n ě ,  v z n i k á 
největ š í  umělá  je zerní  k ra j ina  v   Ev rop ě.  Ko lem k a ždého 
jezera  vedou zpevněné c yk los tezk y,  k teré  jsou obz v láš tě 
ob l í b ené u  brus lařů.  Fanoušk y  kul tur y  j is tě  p otěš í ,  že  se 
letos slaví mj.  75. v ýročí Postupimské konference. Speciální 
v ýs tava ,  k terá  p ot r vá  do ř í jna  2021,  př ip omíná  v rcholné 
setk ání  t ř í  v í tězných mo cnos t í  druhé s větové  vá lk y  na 
z ámku Ce ci l ienhof. 

D a l š í  i n f o r m a c e  n a l e z n e t e  n a :
w w w. b r a n d e n b u r g - t o u r i s m . c o m /a i r p o r t

Sanssouci leží před Braniborskou 
bránou – Berlín je součástí cesty



10 30. října 2020   T22022220   TTTTTT

VÝMĚNA STRÁŽÍ

10–11/20 b ASOCIACE A PRODEJCI
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O d p o v ě d i  p r o s í m  z a s í l e j t e  n a  e - m a i l :  o f f i c e @ t t g . c z  d o  2 5 .  l i s t o p a d u  2 0 2 0 .

P r o s í m e  r o v n ě ž  o   u v e d e n í  v a š e h o  j m é n a ,  f i r m y ,  a d r e s y  a   t e l e f o n n í h o  č í s l a .

Soutěžte s restaurací Lví dvůr

Soutěžní otázka
Jedno zvíře se těšilo na Lvím dvoře výjimečné péči Rudolfa II. Byl to dar od tureckého sultána a toto 

zvíře mělo dle pověsti při svém zrození stejnou konstelaci hvězd jako sám císař.

Víte, které zvíře to bylo a jak se jmenovalo? 

Výhra
Večeře pro dvě osoby v celkové hodnotě 3500 Kč.

Hledáte-li ideální místo pro vaše obchodní jednání nebo pracovní 

oběd, firemní večírek, oslavu s  rodinou a  přáteli či romantickou 

večeři, restaurant Lví dvůr bude pro vás vždy tou správnou volbou. 

prosklená zimní zahrada 
s  letní terasou, které ský-
tají jedinečný výhled do 
zámeckých zahrad a  na 
katedrálu. 

Při návštěvě restaurace 
Lví dvůr si nejen skvěle 
pochutnáte na pokrmech, 
které pro vás připraví tým 
kuchařů,  jenž vař i l  pro 

Atraktivní lokalita v  Krá-
lovské zahradě Pražského 
hradu, kouzelné interiéry 
historické renesanční bu-
dovy, úchvatný výhled na 
chrám sv. Víta, výtečná čes-
ká i mezinárodní kuchyně 
a v neposlední řadě milý 
a ochotný personál zajistí 
úspěch vaší pracovní i sou-
kromé schůzky a učiní z ní 
nezapomenutelný zážitek. 
Díky variabilitě prostor je 
restaurace vhodná pro vět-
ší skupinu lidí i pro komorní 
setkání ve dvou. K dispozici 
jsou dvě restaurace (horní 
a dolní ), venkovní atrium 
s  fontánkou,  dva oddě-
lené salonky a  nádherná 

prezidenta a  jeho hosty, 
ale můžete zde i   nasát 
atmosféru velkolepé Prahy 
16. století. Budovu, ve kte-
ré je restaurace umístěna, 
p os t av i l  v   l e te ch  1581 
až 1583 architekt Ulrico 
Aostalli  na místě dřevě-
ného dvora založeného 
císařem Ferdinandem  I . 
Habsburským. Kolem dvo-
ra stála galerie pro diváky 
a ve vytápěných kotcích 
tu chovali  lv y,  levhar t y, 
tygry nebo orangutana. 
O d t u d  t a k é  n á z e v  Lv í 
d v ůr.  Pr v n í  k rčma  zd e 
byla zřízena již koncem 
18. století. 
www.restaurant-lvidvur.cz

Novou vedoucí stálého zastoupení ČR při EU 
se stala Edita Hrdá  – Stálé zastoupení ČR při 
EU má od 1. října 2020 novou vedoucí. Stává se jí 
dlouholetá diplomatka Edita Hrdá, která na postu 
střídá Jakuba Dürra. Hlavním úkolem nové vedoucí 
jednoho z nejprestižnějších zastupitelských úřadů ČR 
v zahraničí bude příprava předsednictví ČR v Radě 
EU v roce 2022. Edita Hrdá se v diplomacii pohybuje 
od roku 1992. Působila jako česká velvyslankyně 
v Argentině a Paraguayi či jako velvyslankyně při OSN 
v New Yorku. V posledních třech letech byla vrchní 
ředitelkou pro americký kontinent v Evropské službě 
vnější akce a hlavním vyjednavačem EU pro politic-
kou, rozvojovou a  institucionální část asociačních 
dohod EU s Mexikem, Mercorusem (sdružení volného 
obchodu některých států Jižní Ameriky) a  Chile.

Státní vyznamenání
pro Ing. arch. Vladimíra Dohnala 
Prezident Miloš Zeman vyznamenal při příležitosti výročí 
vzniku republiky dne 28. října 38 osobností. Mezi oceně-
nými je i předseda představenstva a majitel společnosti 
TOP HOTELS GROUP, a. s., Ing. arch. Vladimír Dohnal. 
Prezident mu udělil medaili Za zásluhy I. stupně – a to 
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. 

Ing. Vladimír Dohnal neskrývá svou radost z ocenění: 
„Ocenění si velice vážím, tím spíše, že přišlo v této pro 
nás nelehké době. Pandemie koronaviru náš obor velmi 
těžce postihla a bohužel její následky budou trvat nej-
spíš ještě dlouho. Nejsem člověk, který sedí s  rukama 
v klíně, a vyznamenání mne ještě více povzbuzuje k další 
práci a  utvrzuje v  přesvědčení, že má smysl bojovat 
a nevzdávat to.“ 

Ing. arch. Vladimír Dohnal – Český hoteliér a  pod-
nikatel, předseda představenstva a majitel společnosti 
TOP HOTELS GROUP, a. s. Ze zdevastované ubytovny 
Košík dokázal navrhnout a  vybudovat jeden z  největ-
ších kongresových hotelů nejen v  ČR, ale v  celé EU. 
TOP HOTEL Praha disponuje 800 pokoji a více než 5000 
kongresovými místy. Opakovaně získal ocenění Czech 
Hotel Awards v kategoriích regionální kongresový hotel 
roku a  regionální čtyřhvězdičkový hotel roku. Společ-
nost TOP HOTELS GROUP, a. s., téměř dvacetkrát uspěla 
v prestižní soutěži „Českých 100 nejlepších“.

CK Snail Travel je letos 
nejlepší českou golfovou

cestovní kanceláří

Cestovní kancelář Snail Travel zvítězila v mezinárodní 
soutěži World Golf Awards 2020 a získala titul Nejlepší 
golfový touroperátor v České republice v roce 2020. 

Asociace ve spolupráci 
s  vybranými poslanci (ze-
jména s  panem Jakubem 
Jandou, který opět návrh 
předložil), některými svý-
mi  př idruženými  č leny 
a Fórem cestovního ruchu 
dlouhodobě usiluje o úpl-
né zrušení nebo alespoň 
podstatné snížení tohoto 
limitu. Praxe ukazuje, že 
když v  roce 2018 byl limit 
zrušen ve Španělsku, mělo 
to pozitivní dopad nejen na 
prodej lokálních výrobků 
nižší hodnoty, do té doby 
bez možnosti  odpočtu, 
ale také na lepší rozptyl 
turistů,  k teří  za nákupy 
těchto lokálních výrobků 
cestovali i do odlehlejších 
regionů. V průzkumu někteří 
turisté uvedli, že právě kvůli 
limitu vratky přijíždějí jako 

„first point of entry“ (země 
prvního vstupu do EU) do 
Španělska. Navíc zde kvůli 
nákupům zůstávají často 
o den déle.

Z  praxe i  my víme, že 
turisté ze třetích zemí si 
vybírají jako „f irst point 
of entry“ právě tu zemi, 
která je z hlediska nákupů 
nejvýhodnější. V  tom je 
nesporná výhoda při zís-
kávání nových dálkových 
linek. Stejně tak je pobyt 
minimálně o  jeden den 
delší než následné cesty 
napříč Evropou.

Potud zcela logické. 
Pokud ještě doplníme, že 
je mnoho českých regio-
nálních produktů, k teré 
jsou turisty vyhledávané, 
ale protože limit vratky 
je na rozdí l  od soused-
n í h o  Něm e ck a  v y s o k ý 
(v Německu je tento limit 
NULA), tak český výrobek 
neprodá turistům český 
v ýrobce v   regionu,  a le 
jeho německý prodejce, 
když Německem turista 
proj í ždí  na  s v ých toul -
kách Evropou. Abychom 
nepřišl i  zkrátka,  tak při 
odletu domů pro případ, 
že se jedná o Prahu, bude 
veškeré náležitosti vratky 
DPH za český i cizí výrobek, 
ale zakoupený v Německu 
či jinde, vyřizovat z našich 

daní placený český celník. 
Zdá se vám to nelogické? 
Nám také!

S n í ž e n í  l i m i t u  b y 
podpořilo nákupy za-
hraničních turistů ze 
třetích zemí, kteří zpra-
v i d l a  n e m aj í  Če s ko u 
republiku při své cestě 
Evropou jako jedinou 
navštívenou zemi ,  ale 
cestuj í  po celém konti -
nentu. Motivovalo by je to 
k zařazení České republiky 
jako vstupní brány do Ev-
ropy, a to i s ohledem na 
přímé lety.

Již v roce 2016 slíbi-
la tehdejší ministryně 
K a r l a  Š l e c h t o v á ,  ž e 
návrh na snížení limitu 
podpoří. K  jejímu od-
kazu se hlásilo i MMR 
v   n o v é m  s l o ž e n í .  J e 
s m u t n é ,  ž e  n a k o n e c 
v   r o z p r a v ě  p o t o p i l a 
návrh současná mini-
s t r y n ě  f i n a n c í ,  s o u -
časná ministr yně pro 
m í s t n í  r o z v o j  n á v r h 
n e p o d p o ř i l a ,  p o u z e 
se klíčového hlasování 
zdržela,  a  bý valá mi-
nist r y ně Karla Šle ch -
tová navzdory svému 

předchozímu ujištění 
zamítnutí podpořila. 

Zajímá-li vás tato pro-
blematika,  pak stačí  se 
podívat na stránk y PSP.
CZ na osud tisku č. 662 
a najít si, jak kdo hlasoval. 
Schválení mohlo podpořit 
malé podnikatele v regio-
nech a mohlo pomoci ve 
chvíli, kdy bude pandemie 
na ústupu a cestovní ruch 
se  bude vracet  do s ta -
rých kolejí. Jelikož zvlášť 
v  dnešní době se každé 
pozitivum počítá.

Jako ACK ČR se však ne-
vzdáváme, i nadále chceme 
tento bod prosadit a zajistit 
snížení limitu pro vratku 
DPH turistům ze třetích 
zemí tak ,  abychom byli 
schopni konkurovat např. 
s o us e dnímu Něm e ck u . 
A  současně tím podpořit 
již tolik chybějící incoming 
nejen v regionech, ale nyní 
již i v opuštěném hlavním 
městě, které bývalo vstupní 
branou. Chcete nám s tím 
pomoci? Dejte nám vědět! 

Michal Veber
výkonný ředitel ACK ČR

www.ackcr.cz
www.facebook.cz/ackcr1

Snížení limitu vratky DPH?

NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH…
V úterý 29. září 2020 projednávali poslanci na své schůzi opět návrh na snížení limitu pro 

vratku DPH pro turisty ze třetích zemí. Současný limit v České republice je 2 tisíce korun.
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V rámci akce Travel Live je možné stát 

se jedním z výdejních míst Zásilkovny, 

a alespoň částečně tak zmírnit negativní 

dopady vyplývající ze zastavení života 

v cestovním ruchu. O tom, jak výdejní 

místa fungují a jaké jsou motivace pro 

spolupráci, jsme si povídali se zakladatel-

kou Zásilkovny Simonou Kijonkovou. 

t Zásilkovna význam-
ně rozšiřuje počet výdej-
ních míst. Je důvodem 
to, že jste jich v  první 
covidové vlně měli málo, 
nebo pře dpok ládáte, 
ž e  d r u h á  v l n a  b u d e 
náročnější a  využijete 
jich víc?
Počet výdejních míst na-
v y šu j e m e  ko nt inu á ln ě 
v  průběhu celého roku. 
Zásilkovna každý rok roste 
o  více než 100 %. Široká 
síť výdejních míst je pro 
naše zákazník y jednou 
z největších výhod. V České 
republice se blížíme číslu 
3800, celá skupina Packeta 
jich má aktuálně více než 
5500. Navíc máme ještě po 
celé Evropě téměř 91 600 
par tnersk ých v ýdejních 
míst. Na konci září jsme 
také spustili bezdotyková 
soběstačná výdejní místa 
Z-BOXy, napájené solárním 
panelem a ovládaná přes 
mobilní aplikaci .  Zájem 
o  ně je obrovský. Aktuál-
ně jich funguje již téměř 
50 a počet přepravených 
zásilek do Z-BOXů se blíží 
10  000. Zásilkovna cílí se 
Z-BOXy, kterých bude na 
konci roku umístěno 120, 
na menší města a vesnice, 
kde mohou doplnit služby 
České pošty, která v těchto 
lokalitách omezuje pro-
voz svých poboček. Další 
velké využití mají Z-BOXy 
v developerských rezidenč-
ních nebo komerčních 
prostorech. 
t Popularita v ýdej-
ních míst roste. V  sou-
časné situaci navíc vý-
dejny představují jedi-
nou možnost fungování 
pro spoustu obchodů. 
Jaké další výhody ten-
to způsob doručování 
představuje?
Výdejní místa i díky značce 
Zásilkovna získala v posled-
ních letech opravdu velkou 
popularitu. Odpověď na 
otázku proč,  je v lastně 
velmi jednoduchá. Lidé si 
mohou vyzvednout svoji 

zásilku v  blízkosti svého 
bydliště v  čase, který se 
jim nejlépe hodí, nemusejí 
stát dlouhé fronty jako na 
poště nebo čekat doma 
na kurýra. Většinu zásilek, 
98 %, navíc doručujeme na 
výdejní místo do druhého 
dne, 70 % zásilek si zde lidé 
vyzvednou také druhý den, 
doba výdeje jedné zásilky 
je v  průměru 20 v teřin. 
Naše cena za doručení 
na výdejní místo je navíc 
také dlouhodobě nejnižší 
na trhu. 
t Jak vlastně vypadá 
cesta od objednání zbo-
ží po jeho dopravení do 
výdejních míst? Jedná 
se více o  počítačovou 
logistiku, nebo o práci 
kurýrů?
Jsme digitální firma, naše 
procesy stojí na systému, 
k ter ý  v yužívaj í  v ýdejní 
mís ta ,  e -shopy i   ř id ič i . 
Dokážeme tak  doslova 
bleskově reagovat, a  po-
kud třeba nějaké výdejní 
místo nenadále zavře i vli-
vem současných vládních 
restr ikcí ,  umíme r ychle 
přesměrovat zásilky jinam. 
Ale lidský faktor má nena-
hraditelnou roli a tak, jak 
fungujeme,  fungujeme 
dí k y  sk vělé  sp olupráci 
s našimi partnery, výdejní-
mi místy, kurýry a e-shopy. 
Cesta zásilky vypadá tak, 
že  pracov níc i  e -shopu 
zavezou zboží  na naše 
podací místo nebo podací 
depo. Pokud e-shop denně 
odesílá více zásilek, pak 
může využít i naši službu 
svozu, kdy náš řidič zásilky 
vyzvedne přímo v e-shopu. 
Pak zásilky putují na depa, 
kterých dnes v ČR máme 14. 
Depa jsou strategicky roz-
místěná po celé republice, 
čímž zajišťujeme plynulou 
a  rychlou distribuci.  Na 
depech se pak zásilky třídí 
dle lokality a následně už 
si je přebírají řidiči, kteří je 
distribuují na výdejní místa 
neb o př ímo na adresu 
zákazníkovi.

b
Q

&
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Společně to 
zvládneme

t T TG Czech se za-
poji lo do v y tipování 
v h o d nýc h  v ýd e j n í c h 
míst v  oblasti cestov-
ního ruchu. Bude pro 
subjekty, které s vámi 
n a v á ž o u  s p o l u p r á c i , 
tato symbióza výhodná? 
Mohou se i ony zapojit 
do logist ik y,  aby do -
kázaly generovat větší 
objem zásilek do svých 
provozoven?
Pro mnoho podnikatelů 
představuje výdej zásilek 
ve vlastní provozovně ales-
poň částečnou kompenzaci 
poklesu tržeb. Ve vánoční 
sezoně se jedná až o  ně-
kolik desítek tisíc měsíčně 
dodatečného příjmu (záleží 
na počtu zpracovaných 
zásilek a  dané lokalitě). 
Přesto provoz výdejního 
mís ta  v   j inak  v ládními 
restrikcemi uzavřené pro-
vozovně neznamená, že 
nelze žádat  o  kompen-
z a č n í  b o nus  o d  s t át u . 
Jinak řečeno, i provozovna 
s výdejním místem či výdej-
ním okénkem může žádat 
o kompenzační bonus od 
státu, pokud příjmy kles-
nou pod obvyklou úroveň. 
Proto věříme, že spolupráce 
výhodná je. Výdejní místo 
dnes představuje pomoc 
pro podnik , pro e-shop, 
pro logistiku… Kombinace 
vládních opatření a Vánoc 
totiž představuje enormně 
velké objemy zásilek. Dnes 
nakupují online i lidé, kteří 
dříve neměli v internetové 
obchody důvěru. A vánoční 
dárky jsou letos ve znamení 
e-shopů. Už nyní tak přes 

Zásilkovnu denně projde 
téměř  29 0  0 0 0  z ás i lek 
a  v  předvánočním čase 
očekáváme, že číslo bude 
dvojnásobné. Výdejní místa 
tudíž v  současné chví l i 
bojují ne s  nedostatkem 
zásilek, ale naopak s  ne-
dostatkem kapacit. Proto 
předpokládáme, že objemy 
zásilek pro nová výdejní 
místa budou dostatečné. 
K a ždopádně je  možné 
i širší zapojení. Partner se 
může stát nejen naším po-
dacím a výdejním místem, 
ale také tzv. „mikrodepem“, 
tj .  může se zapojit i   do 
rozvozů v  daném mikro-
regionu a  získat tak další 
dodatečný zajímavý příjem. 
t Souvisí nějak roz-
h o d n u t í  p o m o c i  c e s -
tovnímu ruchu s  t ím, 
že ráda s  rodinou ces-
tujete?
Cestování  je  můj  velk ý 
koníček, cestuji ráda pře-
devším s manželem a mými 
třemi dětmi a velmi těžce 
nesu ak tuální  restr ikce 
a  omezení možnosti ces-
tování jak v rámci ČR, tak 
do zahraničí. V Zásilkovně 
se držíme hesla, že „spo-
lečně to zvládneme“. A že 
to není klišé, se snažím 
dokazovat i osobně i v této 
těžké době. Gastronomie 
a cestovní ruch jsou obory, 
které covid-19 a restrikce 
s pandemií spojené zasáhly 
velkou měrou. Proto po-
kud máme možnosti, jak 
podat pomocnou ruku, 
n ení  dů vo d  v áhat .  Po -
sí lení výdejních míst ze 
strany hotelů a cestovních 

kanceláří je výhodné pro 
všechny zúčastněné stra-
ny – včetně koncov ých 
zákazníků, kteří ocení další 
kapacity. Navíc provozovny 
mohou oslovit zákazníky 
Zásilkovny se svým marke-
tingem a připravovat si tak 
nové potenciální zákazníky 
na období rozvolňování 
opatření .  Z  praxe víme, 
že příjemce zásilky, který 
si vezme např. v  cestov-
ní kanceláři její  katalog, 
může zakoupit po období 
skončení restrikcí zájezd či 
v hotelové recepci si vezme 
prospekt a může zakoupit 
pobytový voucher svým 
rodinným příslušníkům 
k Vánocům. 
t Kam v yraz íte na 
rodinnou dovolenou, 
až bude cestování zase 
radost, a  ne putování 
od jednoho testu k dal-
šímu?
Cestování miluji, to jsem 
j i ž  zmiňov a la ,  mo c  mi 
v  současné době chybí. 
Vzhledem k tomu, že mám 
ráda exotické destinace, 
asi někam hodně daleko. 
Děti touží konečně vidět 
Dubaj a chystám ještě pou-
ze s  manželem cestu do 
Mexika, kde budeme po-
máhat jako dobrovolníci ve 
školách. Ale prioritou teď 
je, aby se zotavil tuzemský 
cestovní ruch. Jsme rádi, 
že – i když hodně malým 
dí lem –  a lesp oň nějak 
můžeme subjektům ces-
tovního ruchu ke zvládnutí 
této těžké situace pomoci.
t Děkuji za rozhovor.
b Amara Zemplinerová



12 30. října 2020   T10–11/20 b  DESTINACE

FLEXIBILITA, KRÁLOVNA PARKETU
Jestli v  něčem Španělé opravdu vynikají, pak je to velká f lexibilita a  schopnost organizovat akce i  změ-

ny na poslední chví li .  Často jim to je vyčítáno a  v  protikladu k  nim je vyzdvihována schopnost do 

detailu akci  naplánovat a  pak také beze změn uskutečnit .  Všechno má svá pro a  proti ,  ale jedno 

je v  koronavirové době jasné.  Bez maximální f lexibility zcela jiného typu než té dřívější  se turistic-

ký ruch neobejde. A  to všechny jeho složky, tedy zjednodušeně řečeno jak prodejce, tak i   zákazník .

B Jak se ve Španělsku 
projevuje flexibilita 

v  některých turistických 
produk tech? Vzhledem 
k  územní rozlehlosti Špa-
nělska bylo a  je třeba na 
pr vním mís tě  zpružni t 
dopravní spojení. Španěl-
ské dráhy Renfe a  jejich 
r ychlovlak y z vané AVE, 
k teré dávno přeskoči ly 
kvalitou, množstvím spojů 
a úrovní naše dráhy, vytáhly 
do boje se svojí největší 
konkurencí,  s  leteckými 
společnostmi. V létě orga-
nizovaly takzvané plážové 
r ychlovlak y na pobřeží , 
napřík lad z  Valladolidu 
d o  S a nt a n d e r u  č i  S a n 
Sebastiánu. Velmi pružně 
reagov a ly  na  cen ovou 
bit vu leteck ých společ-
ností a až do 12. prosince 
poskytují jízdenky na své 
dálkové sp oje  z a  cenu 
pět eur za jednosměrnou 
jízdu. Vzhledem k vynika-
jící úrovni a spolehlivosti 
těchto rychlovlaků je to 

cena opravdu vysoce kon-
kurenční.

Letecké společnosti , 
k teré hlavně operují  ve 
Španělsku mezi hlavními 
městy a  mezi poloostro-
vem a španělskými ostrovy, 
také vytáhly eso. Ryanair 
nabídl na září a říjen 2020 
letenky od pěti eur. Iberia 

v  kampani,  jež skončila 
16. září,  nabídla letenky 
o d 22  eur  me z i  měs t y 
na Iberském poloostrově 
s platností až do 30. června 
2021. Vueling ve své týden-
ní kampani na začátku září 
nabídl cenu za zakoupené 
letenky s platností taktéž až 
do 30. 6. 2021 od 8,99 eura. 
Bezplatná změna odletu 
nebo dokonce destinace 
b e z  jakéko l i v  f inan ční 
sankce, pouze s eventuál-
ním doplatkem, je-li díky 
změně letenka dražší, jsou 
naprostou samozřejmostí. 
Také spojení s Kanárskými 
nebo Baleárskými ostrovy 
je velmi levné, od 24 eur 
za jednu cestu. Podzim, ale 
také jaro 2021 se tak nesou 
v duchu velmi nízkých cen 
za jízdenky i letenky. 

Ve Španělsku v znik l 
také nápad organizovat 
takzvané bezpečné letec-
ké koridory do destinací 
s relativně nízkou nákazou, 
což jsou převážně Kanárské 

ostrovy. Obdobně se k této 
iniciativě hlásí i Andalusie, 
jejíž regionální HDP je silně 
závislé na zahraničních 
turistech. Stejně jako Ka-
nárské ostrovy, i Andalusie 
zavádí od 1. ledna 2021 
sp eciá lní  p oj iš tění  pro 
zahraniční turisty, k teré 
p ok r y je  je j ich  nák lady 

na  hote l  č i  nemo cnic i 
v případě, že se nakazí ko-
ronavirem během pobytu 
v  Andalusii. Kromě toho 
tento region také zavádí 
od 1. října 2020 speciální 
bonusy pro Andalusany. 
Regionální autonomní vlá-
da tak slibuje všem místním 
vratku až 300 eur, pokud 
budou cestovat v rámci An-
dalusie a stráví minimálně 
3 noci v nějakém hotelu či 
ubytovacím zařízení. 

Pružnost soukromých 
subjektů by však měla jít 
ruku v  ruce s  pružností 
státních institucí a  legis-
lativy. V  současné době 
je  ze  s t r any  šp anělské 
Konfederace hotelů a uby-
tovacích zařízení patrný 
velký tlak na španělskou 
v ládu,  aby  pro dlouž i la 
platnost takzvaných ERTE 

(dohody o dočasné regu-
laci zaměstnanosti), určitá 
obdoba kurzarbeitu, a to 
až do konce dubna 2021. 
Ve Španělsku je již delší 
dobu možné zaměstná-
vat pracovníky na dobu 
neurčitou, avšak s  mož-
ností přerušení pracovního 
poměru podle turistické-
ho vývoje. Zaměstnanec 
neztratí nárok na pracovní 
místo,  ale nepobírá po 
určitou dobu plat. Toho 
využívají hlavně ty hotely, 
které nejsou otevřené ce-
loročně. Nyní hotely žádají, 
aby stát snížil DPH na co 
nejnižší možnou úroveň 
a zároveň, aby udržel vý-
hody a bonifikace tohoto 
t ypu zaměstnaneckého 
poměru. 

Jaká f lexibilita se čeká 
od cestovních kanceláří 

a  agentur? Podle průzku-
mu f irmy Amadeus má 
71 % Španělů zájem znovu 
cestovat po skončení opat-
ření a restrikcí. Sedmdesát 
procent z nich však chce 
mít  větš í  kontro lu  nad 
svými cestami, rádi by si 
je sestavili sami s pomocí 
a odbornou radou cestovní 

kanceláře. Dávají přednost 
větší vlastní spoluúčasti na 
přípravě cesty před resorty, 
turistickými balíčky nebo 
plavbami po Středozem-
ním moři. 

Více na:
https://www.spain.info/

en/getting-around/ 
b Turespaña, OET Vídeň

b San Sebastián 

b  Letiště Adolfo  Suarez v Madridu b Vysokorychlostní vlaky Ave

Foto: Turespaña


