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Učení hrou
V rámci programu Národní pod
pory cestovního ruchu byl Hor
ské službě schválen projekt 
„S Jetíkem po českých horách“. 
Je to projekt zaměřený na rodi
ny s dětmi. Je plánován na dva 
roky a zasahuje do všech sedmi 
horských oblastí, ve kterých 
Horská služba působí. Primárně 
se zaměřuje na prezentaci nej
důležitějších předností jednotli
vých horských oblastí s důra
zem na bezpečnost návštěvníků 
hor a ochranu přírody. Zábavnou 
soutěžní formou zaměřenou 
převážně na mladou generaci 
vštěpuje nenásilně do podvědo
mí, jak se chovat na horách 
a v přírodě. 

Projekt obsahuje řadu prezentač
ních a propagačních aktivit 
na mezinárodní, národní a regio
nální úrovni. Je zaměřen převáž
ně na českého návštěvníka, ale 
TOP nabídka českých hor je 
nasměrována i na zahraniční 
turisty. Realizací projektu je tak 
doplněna nabídka agentury 
CzechTourism. Projekt tak přispí
vá k jednotné prezentaci České 
republiky. Je postaven na spolu

práci s informačními centry, 
krajskými úřady, správami národ
ních parků a chráněných krajin
ných území a s OCR turistických 
regionů. Na základě pravidelné
ho setkávání a výměny informa
cí dochází ke koordinaci propa
gace cestovního ruchu.

Legenda o Jetíkovi, který se 
z Himálaje přestěhoval do ma
lých českých hor, aby zjistil, že 
i v nich lze zažít mnohá dobro
družství, vám může pomoci 
s motivací dětí i plánováním 
vhodných výletů a dovolených. 
Jetíka můžete stopovat dlouho. 
Na túry lze vyrážet pěšky, 
na kole i na běžkách.

Jak se zapojit?
Pravidla hry jsou velmi jedno
duchá. Na význačných místech 
českých, moravských a slez
ských hor je připraveno přes 
150 razítkovacích míst. Hráč 
sbírá razítka do Jetíkova pasu 
a pak je vyměňuje za originální 
Jetíkovy odznaky. Za 7 razítek 

dostane základní 
zelený odznak, 
za 14 razítek 
pokročilý oranžo

vý odznak a za 21 razí
tek prestižní červený odznak. 
Nositel červeného odznaku se 
pak může přihlásit do slosování 
o zajímavé ceny a upomínky 
na své putování v Jetíkových 
stopách.      

Hra startovala v květnu seriálem 
propagačních akcí v Brně, Ostra
vě, Českých Budějovicích a Plzni. 
Po úspěšných jarních Jetíkov
ských akcích přichází jejich pod
zimní pokračování v Hradci Krá
lové, Praze a Liberci.

Na Jetíkově webu www.jetik.info 
si lze naplánovat svou sběra
telskou strategii. Web obsa
huje tipy na výlety a túry 

na známá i neznámá místa 
našich hor, kalendář zajíma
vých akcí a událostí, populární 
výklad zásad pro bezpečný 
pohyb v horském terénu, 
podrobná pravidla hry a další 
informace přizpůsobené dět
skému čtenáři. Z webu si mů
žete stáhnout a vytisknout 
Jetíkův pas, mapu i pravidla 
soutěže. Za špatného počasí 
mohou děti hrát Jetíkovo elek
tronické pexeso nebo puzzle 
o 9, 25 či 49 dílcích. Mohou si 
také ověřit své znalosti v kví
zech či malovat s Jetíkem. 
Vždy vše zábavnou naučnou 
formou.   

Tak už jen sbalit batohy, zašně-
rovat boty — a hurá na výlet!

Text: JUDr. Magda Krytinářová, 
odbor cestovního ruchu, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Foto: CzechTourism
Ilustrace: MMR ČR

S Jetíkem po českých horách

V minulém roce jsme vám na těchto stránkách představili Horskou služ-
bu ČR. Seznámili jsme vás s jejím současným právním postavením, nápl-
ní činnosti a zejména jsme zde ukázali mobilní aplikaci Horské služby, 
která dokáže pomocí GPS souřadnic lokalizovat raněného, a tak přivolat 
záchranáře mnohem rychleji než dosud. Nyní zde chceme představit 
nový produkt Horské služby „S Jetíkem po českých horách“.

www.mmr.cz

www.horskasluzba.cz

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.mmr.cz
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Mezi exotickými destinacemi je z pohledu 
turisty z čeho vybírat a je mezi nimi kon-
kurence. V čem spatřujete hlavní konku-
renční výhody Dominikánské republiky?
Mohu vás ujistit, že je to velká a rozmanitá 
nabídka jedinečných zážitků, které dělají 
z naší země oblíbený cíl. Je to množství 
pocitů, díky kterým se každý cítí jako výji
mečný cestovatel a objevitel.

U nás najdete více než 600 km pláží. Je těž
ké rozhodnout se mezi klidnými vodami 
v Boca Chice či v Juan Doliu / Guyacanes, 
mezi plážemi jako z pohlednice v La Roma
ně a Bayahibe, bílými písky, které pokrývají 
55 km pláže v re gionu Punta Cana Bávaro, 
plážemi s mírnými vlnami v Samaná na se
verovýchodě, proudy Atlantského oceánu 
na se veru a plážemi Cofresí, Playa Dorada, 
Sosúa a Cabarete, ideálními pro wind
surfing či divokou krásou Barahony na jiho
západě. Díky rozmanitosti pláží se k nám 
vysoký počet návštěvníků pravidelně vrací.

Jsme ideální destinace pro milovníky přírody 
a ekoturismu: máme 19 národních parků 
s mnoha druhy rostlin, ptáků a plazů. Zátoka 
v Samaná je jediné místo, kde se dají v zimě 
pozorovat velryby rodu keporkak, které zde 
přivádějí na svět mláďata. 

V únoru ovládne zemi karneval, který 
zachycuje národní identitu a spontánnost 
obyvatelstva. Průvody potkáte ve městech 
Santiago, La Vega a Santo Domingo. Ta
nec, zábava a radost vás doslova pohltí.

Dominikánská republika je bezpečná země, 
můžete se tu volně pohybovat v pronajatém 
autě i ve veřejné hromadné dopravě. V zemi 
je 11 mezinárodních letišť s dobrým spojením 
z Čech, k pobytu do 30 dní není potřeba 

vízum, stačí pouze pas s minimální platností 
6 měsíců a turistická karta. Tu můžete získat 
na letišti v Dominikánské republice, online 
z pohodlí domova nebo na našem konzulátu.

A čím je Dominikánská republika výjimeč-
ná pro vás osobně? 
Lidmi. Každý Dominikánec je veselý, vždy 
vám věnuje úsměv. Dominikánská republika 
je nejen slunce a pláž, je zemí pocitů, vese
lých lidí a pohostinnosti. Pro mě je velmi 
důležitou součástí pobytu v Dominikánské 
republice pocit přátelství, který je všude ko
lem mě.

Jaká místa jsou mezi našimi turisty nejpopu-
lárnější? Vyvíjí se o ně nějak zájem v čase? 
Jsou ještě místa, která neprávem stojí stra-
nou zájmu českých cestovních kanceláří? 
Nejoblíbenější oblastí v Dominikánské repub
lice bylo doposud východní a jihovýchodní 
pobřeží, tedy destinace Punta Cana, Juan 
Dolio a Boca Chica. Ne snad proto, že by byly 

atraktivnější než ostatní regiony, spíše z dů
vodu obchodního zájmu českých touroperá
torů. Touha po poznání nových oblastí však 
roste a od loňska můžeme najít v nabídce 
různých touroperátorů i další regiony, jako 
například Puerto Plata či Samaná. Mezi regio
ny, které zatím v katalogu cestovních kance
láří nejsou, patří jihozápadní oblast Barahona 
a Pedernales. Tato část země skrývá přírodní 
poklady jako třeba duny v Baní, zátoku Bahía 
de las Águilas či jezero Enriquillo – nejnižší 
bod Karibiku (40 m pod hladinou moře).

Kdy je návštěva Dominikánské republiky 
ideální? A stačí třeba jen deset dní?
Díky svým vynikajícím klimatickým podmín
kám je Dominikánská republika celoroční 
destinací, s průměrnou teplotou 28 °C 
a 350 slunnými dny v roce. Deset dní na od
počinkovou dovolenou stačí, ale těm, kdo 
chtějí poznat více regionů, doporučuji dva 
týdny.

Čeští touroperátoři obecně nabízejí zájezdy 
na 9 až 11 dní. Kdo si chce svůj pobyt pro
dloužit, může využít linkových letů z Prahy. 

Leila Boasier Budecker:  
Každý turista je pro nás 
velmi důležitý
Dominikánská republika je zemí takřka neomezených mož-
ností. Každoročně se o tom přesvědčuje stále více českých tu-
ristů – mimo jiné i díky aktivitám Národního turistického úřadu 
Dominikánské republiky. Co nabízí a co dělá jeho zastoupení 
pro střední a východní Evropu nám přiblížila ředitelka Leila 
Boasier Budecker.

Leila Boasier Budecker, ředitelka Národního turistického 
úřadu Dominikánské republiky, zastoupení pro střední 
a východní Evropu
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V brzké době budou zahájeny pravidelné 
lety z Prahy do Santo Dominga.

Dominikánská republika – to je i aktivní 
dovolená. V čem je nevšední jako sportov-
ní destinace?
Je výjimečná hlavně pestrou škálou adre
nalinových sportů, v kombinaci s vhodný
mi přírodními podmínkami a kvalitním 
servisem. Oblast Cabrete na severním 
pobřeží je světoznámým střediskem kite
boardingu, surfingu a windsurfingu, pravi
delně hostí mezinárodní soutěže Master 
of the Ocean a Cabarete Race Week. 
Milovníci divoké přírody by si neměli 
nechat ujít 27 skalních jezírek uprostřed 
pralesa na řece Damajagua. Přírodní to
bogany, zatopené jeskyně a slaňování, to 
vše jen deset kilometrů od Puerto Plata. 
Ve vnitrozemí si užijete rafting na řece 
Yaque či horolezení v Cordillera Central. 
Velmi oblíbený je také zipline, kdy se 
na závěsném laně ve výšce desítek metrů 
můžete proletět nad údolím. Možností je 
mnoho, od potápění a šnorchlování přes 

baseball, golf, jízdu na koni po speleologii 
či rybaření.

V září byl v Punta Cana otevřen první zábav
ní park Bavaro Adventure. Můžete si zaská
kat na bungee trampolíně, vyzkoušet zor
bing, zahrát si paintball, šplhat do korun 
stromů nebo prozkoumat okolí z horkovzduš
ného balonu či na segwayích a horském 
kole.

Při našem povídání nesmíme zapomenout 
také na rum, doutníky a samozřejmě míst-
ní kuchyni.
Ano, jsme jedním z významných výrobců 
tabáku. Dominikánské doutníky mají všechny 
přednosti dobrých doutníků. Jsme světovým 
lídrem v exportu doutníků nejvyšší kvality, 
exportujeme více než 90 procent černého 
tabáku, který vyprodukujeme, buď v surové 
formě, nebo zpracovaný v doutnících.

Naopak je to s rumem, který také patří mezi 
nejlepší na světě, ale 90 procent produkce se 
konzumuje přímo v zemi. Dominikánci milují 
party, tanec a samozřejmě rum. Toto vysoké 
procento ale není zkonzumováno jen Domini
kánci, letos se v našich resortech spotřebovalo 
400 tisíc krabic rumu Brugal a 200 tisíc krabic 
rumu Barceló. Mnoho lahví prodají též hotelo
vé prodejny a obchody v turistických zónách.

Typické pokrmy jsou směsicí pokrmů před
kolumbovské éry, evropských tradic, afric
kých chutí a vlastních odstínů přírody a kli
matu Karibiku. Vždy našim turistům doporu
čujeme, aby navštívili typické restaurace 
a ochutnali skvělou dominikánskou kuchyni.

Národní turistický úřad je velmi aktivní 
instituce. Už několik let podporujete čin-

nost touroperátorů a cestovních kanceláří, 
které nabízejí tuto exotickou destinaci 
ve svém portfoliu. Chystáte v nadcházejí-
cím období nějaké novinky či rozšířené 
formy spolupráce? 
S růstem trhu se meziročně zvýšil i zájem 
o destinaci a s tím i počet cestovních kance
láří, které zahrnuly Dominikánu do své na
bídky. Pro nás je to závazek propagovat naši 
zemi o to více. Kromě toho také nadále 
spolupracujeme s hlavními aktéry sektoru 
cestovního ruchu v České republice. Také 
spouštíme novou celoevropskou reklamní 
kampaň.

Vzrostl letos opět počet turistů z Česka 
a očekáváte ještě další nárůst? Jak vý-
znamní jsou čeští turisté pro Dominikán-
skou republiku?
V současné době se v České republice 
těšíme nárůstu o 20 procent v porovnání 
se stejným obdobím v loňském roce (le
den–září), což nás opravdu těší. Každý 
turista je pro nás velmi důležitý. Od října 
jsou opět zahájeny přímé charterové lety 
do různých destinací v Dominikánské 
republice a potrvají až do konce dubna. 
Exim Tours bude i letos létat na sever 
země, do oblasti Puerto Plata a na polo
ostrov Samaná, Čedok ve spolupráci 
s dalšími touroperátory jako každoročně 
na východ do Punta Cany. Ke konci roku 
očekáváme ještě větší nárůst. Destinaci 
objevují golfisté, další oblastí v kurzu jsou 
svatby.

Čekají naše turisty v Dominikánské repub-
lice nějaké novinky? Na co se mohou 
v průběhu podzimu a zimy těšit? 
Velkými změnami prochází koloniální část 
Santo Dominga, kde byl zahájen projekt 
renovace a modernizace. Vznikne pěší 
zóna, rekonstrukce se dotkne ulic, ná
městí, veřejných budov i významných 
památek. V ruinách kláštera svatého 
Františka vznikne kulturní centrum. Mini
sterstvo cestovního ruchu pořádá každý 
pátek a sobotu večer hudební představe
ní „Santo Domingo de Fiesta“. Živý kon
cert se koná na Plaza España a vstup je 
zdarma. V Santo Domingu je na 300 mu
zeí a galerií, některá si můžete prohléd
nout v rámci tzv. Muzejního okruhu. 
A díky dokončené dálnici El Coral se 
z Punta Cany do hlavního města dostane
te za pouhé dvě hodiny. 

Text: Ema Pellarová
Foto: Národní turistický úřad Dominikán-
ské republiky
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Přestože v době uzávěrky tohoto vydání 
stále platilo varování ministerstva zahranič
ních věcí, aby turisté do Egypta nejezdili, 
cestovní kanceláře zájezdy do své nabídky 
rychle vrátily. První turisté zamířili do Egypta 
už na začátku září. Češi prostě do Egypta 
chtějí. Cestovky by dlouhým vyčkáváním 
pouze zvětšily své ztráty, které vznikly krát
kou výlukou, kdy se do Egypta nelétalo. Jak 
vidí současnou situaci, dopady a možný 
vývoj samotné cestovní kanceláře? 

Zpátky k Rudému moři
Mezi prvními zamířili zpět do Egypta klienti 
cestovních kanceláří Blue Style a Fischer. 
Druhá jmenovaná nabídla zájezdy, konkrét
ně do Marsa Alam, už od 5. září. „Řídíme se 
mimo jiné názorem britského ministerstva 
zahraničí, které vždy přísně dbá na bezpeč-
nost svých občanů, a přesto před cestami 
do letovisek nevaruje. Britské cestovní kan-
celáře, včetně velkých hráčů jako Thomas 
Cook nebo Thomson dál do Egypta létají,“ 
vysvětlil tehdy Jan Osúch, mluvčí CK Fischer. 
Nabídku záhy obnovila také cestovní kance
lář Alexandria. „K obnovení letů jsme se 
rozhodli po důkladném zvážení aktuálního 
vývoje a současné situace na místě a také 
na základě četných dotazů našich klientů. 
Situaci ale samozřejmě i nadále sledujeme 
a v případě změn v současném vývoji jsme 
připraveni opět rychle reagovat,“ říká Petr 
Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. 
„Situace v Egyptě nám na jednu stranu sice 
ubrala klientů v těchto destinacích, na dru-
hou stranu jsme si díky ní polepšili v prode-
jích dalších zemí, kterých máme v aktuální 
nabídce řadu, takže celkový dopad pro nás 
není nijak dramatický. Většina klientů, která 
s námi měla jet v období přerušení letů 
do Egypta, si vybrala náhradní zájezdy, část 
klientů si zájezd do Egypta přesunula 
na pozdější termín a vydají se tam v září či 
říjnu,“ říká Pavlína Pešová.

Cestovní kanceláře očekávají, že zájem 
o dovolenou v Egyptě bude brzy stejný, 
jako tomu bylo před vypuknutím nepokojů 
ve velkých městech. „Protesty se však 
prakticky vyhnuly turistickým letoviskům 
Marsa Alam a Hurghada. Zde naopak panu-

je klid a turisté nepociťují žádné rozdíly 
v poskytovaných službách. Restaurace, 
bary, diskotéky, obchody a další místa, 
která turisté pochopitelně rádi navštěvují, 
jsou již nyní (v polovině září, pozn. red.) 
plná turistů z Evropy, což je další známka 
toho, že turistický život se zde prakticky 
nezastavil a rychle se vrací do normálu 
i v tomto směru,“ míní Martin Slaný z ces
tovní kanceláře Blue Style.

Ve vzduchu se samozřejmě vznáší otázka, 
jak bude vypadat prodej zájezdů do Egypta 
v nadcházející zimní sezoně. „Již nyní může-
me konstatovat, že Egypt se opět dostal 
do popředí zájmu českých turistů. Samo-
zřejmě bude vše záležet na vyřešení politic-
kých poměrů v zemi, ale my pevně věříme, 
že dojde co nejdříve k uklidnění situace 
a do Egypta opět začnou cestovat klienti 
z celé Evropy, což je především zájmem 
samotného Egypta,“ říká Othman Turki, 
ředitel cestovní kanceláře Best Reisen CZ.

Co na to ministerstvo 
Zatímco turisté se do Egypta vraceli již 
v první polovině září, české ministerstvo 
zahraničních věcí ještě v půlce minulého 
měsíce cesty do země nedoporučovalo. 
Podle cestovních kanceláří jsou ale turistická 
letoviska u Rudého moře bezpečná a varo
vání ministerstva vnímají jako preventivní. 
„Rozumíme tomu, že ministerstvo zahranič-
ních věcí musí prověřit celou situaci z mno-
ha zdrojů a že tedy bude chvíli trvat, než své 
doporučení změní. Jedná se ale o doporuče-
ní, ne zákaz cestování, a cestovní kanceláře 
mají plné právo se takovým doporučením 
řídit, nebo neřídit,“ vysvětluje Jan Papež, 
mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR.

Alternativa se hledá  
jen velmi těžko
Najít adekvátní alternativu by nebylo jed
noduché. „Egypt je osvědčená destinace, 
které se poměrem kvality pobytu a ceny 
nevyrovnají nabídky ostatních destinací. 
Relativně krátká doba letu, nádherné Rudé 
moře, komfortní hotelové komplexy s kva-
litními službami all inclusive, prázdninové 
počasí po celý rok, a to vše za tak příznivé 

ceny, že si tuto dovolenou může dovolit 
každý, kdo chce v zimě k moři a přitom má 
omezené prostředky,“ vysvětluje Othman 
Turki. Podobný názor má i Martin Slaný 
z Blue Style: „Egypt zůstává v naší zimní 
nabídce dovolených. Je stále jednou z nej-
vyhledávanějších destinací českých klientů 
vzhledem k poskytovaným službám v uby-
tovacích zařízeních, stálému teplému poča-
sí, nádhernému moři. Výhodou je poměrně 
krátká doletová vzdálenost a samozřejmě 
velice příznivá cena.“ Egypt nezmizel ani 
z nabídky FIROtouru. 

„Do Egypta plánujeme létat i nadále, Egypt 
má svou klientelu a je i díky celoroční využi-
telnosti svým způsobem nenahraditelný,“ 
říká Pavlína Pešová a dodává: „Pokud jde 
o případné alternativy, naší letošní novinkou 
v nabídce exotických zájezdů jsou Kapverdy, 
kam budeme létat od poloviny listopadu až 
do dubna 2014. Kapverdy mají výborné 
klimatické podmínky a jsou díky krátké době 
letu pro Čechy skvěle dostupnou exotickou 
destinací, navíc za velmi příznivé ceny. Mají 
potenciál stát se pro část klientů vhodnou 
alternativou Egypta. Další blízkou exotickou 
destinací jsou Spojené arabské emiráty, kam 
realizujeme zájezdy už nyní v září a pokraču-
jeme až do jara.“ Podle Othmana Turkiho by 
vhodnou alternativou mohl být také tuniský 
ostrov Džerba. Kromě příjemného lenošení 
na pláži nebo u vyhřívaných bazénů nabízí 
výlety na nedalekou Saharu, která má 
opravdu co nabídnout. 

Kamila Ondráčková

Bez Egypta by to nešlo

Egypt má svou klientelu  
a je i díky celoroční 

využitelnosti svým způsobem 
nenahraditelný.

Češi se od cesty do Egypta nenechají odradit ani místními nepo-
koji, neodradí je ani varování ministerstva zahraničních věcí. 
A kde je poptávka, je i nabídka. Egypt je tak znovu v katalozích 
cestovních kanceláří. 

Stalo SE po uzávěrcE
V pondělí 23. září změnilo MZV své doporučení. 
„MZV výslovně varuje před jakýmikoliv cestami do se-
verní části Sinajského poloostrova včetně turistického 
letoviska Taba. Bezpečnostní situace v turistických 
letoviscích na kontinentálním pobřeží Rudého moře 
a na jižní Sinaji, jako např. v Hurghadě, Marsa Alam 
či Šarm al-Šajchu, je v současné době relativně 
klidná. MZV ale nedoporučuje podnikat turistické 
výlety mimo tato letoviska,“ uvádí mj. úřad na svých 
webových stránkách.
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Nepál umožní výstup 
na pět dalších 
osmitisícovek 
Nepál hodlá otevřít pro horolez
ce pět dalších vrcholků nad 
8 000 metrů nadmořské výšky, 
až začne letošní podzimní horo
lezecká sezona. Informovaly 
o tom tamní turistické úřady, 
které citovala agentura AFP. 

Tato himálajská země v součas
nosti umožňuje horolezcům 
výstup na osm horských vrchol
ků nad 8 000 metrů včetně 
nejvyšší hory světa Mount Eve
restu. Nyní plánuje zpřístupnit 
tři další vrcholky v oblasti Ká
čaňdžunga a dva v oblasti Eve
restu. Lhoce Middle, Lhoce Šar, 
Káčaňdžunga South, Ká
čaňdžunga Central a Ká
čaňdžunga West, které všechny 
měří více než 8 400 metrů, 
budou brzy otevřeny pro expe
dice po schválení od Meziná
rodní horolezecké federace 
(UIAA). Podle nepálského minis
terstva turistiky tato organizace, 
která sídlí ve Švýcarsku a zastu
puje horolezce z celého světa, 
rozhodne patrně o pěti vrchol
cích na svém každoročním za
sedání na začátku října. Nepál 
doufá, že tento krok jednak 
zvýší zisky, které z horolezectví 
zemi plynou, ale mohl by rov
něž povzbudit horolezce, aby se 
snažili zdolat nově zpřístupněné 
vrcholky, což by mohlo snížit 
provoz na těch nejfrekventova
nějších včetně Mount Everestu. 
Lhoce Middle a Lhoce Šar jsou 
oba vedlejšími vrcholky hory 

Lhoce, která je čtvrtá nejvyšší 
na světě, zatímco Káčaňdžunga 
South, Central a West jsou ved
lejšími vrcholky třetí nejvyšší 
hory světa Káčaňdžungy.

Vyroste u Viktoriiných 
vodopádů africký 
Disneyland?
Zimbabwe má v plánu vybudo
vat v zemi zábavní park po vzo
ru amerického Disneylandu. 
V rozhovoru pro britskou BBC to 
uvedl zimbabwský ministr pro 
turismus Walter Mzembi. Africký 
Disneyland by měl vzniknout 
u známých Viktoriiných vodopá
dů a vláda na jeho vybudování 
již vyčlenila 300 milionů dolarů 
(5,8 miliardy korun). Zimbabwe 
Viktoriiny vodopády dostatečně 
nevyužívá, myslí si Walter 
Mzembi. Jedny z nejkrásnějších 
vodopádů na světě, které se 
nacházejí na řece Zambezi, 
nazval „spícím obrem“. „Musíme 
se probudit … a vybudovat turi
stické zařízení s mnohem vět
ším dosahem,“ uvedl zimbab
wský ministr. „Říkali jsme si, že 
by mohlo jít o něco podobného, 
i co do velikosti, jako je Disney
land. I s hotely, zábavními parky, 
restauracemi a konferenčními 
prostory,“ dodal Mzembi. Již 
v minulosti zimbabwská vláda 
oznámila, že má v plánu rozšířit 
letiště u Viktoriiných vodopádů. 
Do tohoto projektu chce inves
tovat 150 milionů dolarů 
(2,9 miliardy korun). Podle míst
ního turistického úřadu přijelo 
do země v první čtvrtině letoš
ního roku o 17 procent turistů 
více. Jestliže Zimbabwe zůstane 
stabilní a nezasáhne ho opět 
hyperinflace, mohly by prý 
příjmy z turismu tvořit 15 pro
cent HDP země.

Benátky se rozhodly 
regulovat provoz 
v přeplněných kanálech 
Italské Benátky se rozhodly 
regulovat lodní dopravu v pře
plněných kanálech. Svůj plán 

zveřejnily deset dní poté, co 
při srážce gondoly s větší lodí 
zemřel německý turista a jeho 
tříletá dcera byla těžce zraně
na. Podle nových pravidel se 
budou muset například určité 
druhy lodí pohybovat po ka
nálech jen v předem daný čas. 
Zakázáno bude i telefonování 
během řízení lodi. Představi
telé města tak usilují o to, aby 
byla lodní doprava v Benát
kách bezpečnější, uvedl brit
ský list The Daily Telegraph. 
Nový plán obsahuje celkem 
26 bodů. Úředníci začnou nyní 
mimo jiné řešit, zda nebyla 
některá z přístavišť na březích 
kanálů vybudována nelegálně. 
Jestliže zjistí porušení zákona, 
přístaviště bude zrušeno. 
Vznikne tak mnohem větší 
manévrovací prostor pro po
hyb vodních taxi, vaporett – 
tradičních benátských vodních 
autobusů i soukromých člunů. 

Čluny převážející zboží nebu
dou smět vyjet mezi čtvrtou 
hodinou odpoledne a dopole
dnem. Tehdy budou kanály 
určené gondolám převážejícím 
turisty. Cílem plánu je celkově 
snížit počet lodí, které se 
ve městě pohybují. Gondoliéři 
a kapitáni lodí budou nově 
namátkově kontrolováni 
na požití drog a alkoholu. 
Po nehodě ze 17. srpna, při 
které zemřel německý turista, 

se totiž ukázalo, že gondoliér 
měl pozitivní test na hašiš 
a kokain. „Veškeré návrhy 
vítáme. Jsou v souladu s tím, 
po čem jsme také volali,“ 
uvedl Nicola Falconi, prezident 
asociace gondoliérů. „Odstra
něním mnoha malých mol, 
která byla postavena za po
slední roky, se rozšíří místo 
pro lodě a riziko nehod tak 
bude menší,“ dodal.

Austrálie chrání 
potopenou 
japonskou loď 
Japonskou perlovou loď, která 
už více než 70 let leží na dně 
oceánu u severní Austrálie, 
zařadily australské úřady pro 
její historický význam mezi 
chráněné památky. Kolem lodi 
Sanyo Maru, která je jediným 
známým vrakem japonské 
perlové lodi v australských 
vodách, vznikne ochranná 
zóna o ploše 200 hektarů, řekl 
novinářům ministr životního 
prostředí a národního dědictví 
Mark Butler. „Musíme zajistit 
ochranu tohoto unikátního 
vraku, který je významnou 
součástí australské historie,“ 
dodal. „Nedostatek historic
kých i současných informací 
o obchodu s perlami v Austrálii 
posiluje nutnost chránit vrak 
Sanyo Maru, coby významnou 
součást společné australské 
a japonské námořní historie,“ 
uvedl Butler, podle nějž je vrak 
mimořádně dobře zachovalý. 
Sanyo Maru, která jako mateř
ská loď poskytovala jídlo, pali
vo a čerstvou vodu lodím loví
cím perly, se potopila v čer
venci 1937 v nečekané bouři. 
Loď byla naložená značným 
množstvím nasbíraných perel 
a na palubě měla dvacetičlen
nou posádku. Všichni s výjim
kou dvou se zachránili. Loď 
leží na kýlu v hloubce 27 met
rů asi 60 kilometrů od pobřeží 
Arnhemské země na severu 
Austrálie.

Kraťasy ze světa
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Peru chystá konkurenci 
Machu Picchu 
Zatímco světoznámé ruiny 
inckého sídla Machu Picchu 
navštěvují denně tisíce lidí 
a památkáři opakovaně varují 
před jeho přetížením – nedale
ké ruiny města Choquequirao 
přivítají denně pět turistů. Pe
ruánská vláda proto rozhodla, 
že k němu vybuduje lanovku, 
aby zvýšila zájem cizinců a zá
roveň odlehčila nejznámější 
památce v zemi. Úřady vycítily 
velký turistický potenciál „Zlaté 
kolébky“, jak zní překlad kačuj
ského jména této památky, 
a chtějí příjmy z turistů obohatit 
státní pokladnu. Podle guver
néra státu Apurimac Eliase 
Segovii by se denně mohlo 
místo pěti lidí na ruiny dostat 
až 3 000 turistů. „Povede to 
k vytvoření turistických služeb. 
Přijdou investice do hotelů, 
restaurací a dalšího zázemí,“ 
řekl Segovia agentuře AP. Zná
mější Machu Picchu má počet 
turistů kvůli ochraně před hro
zícím nenávratným poškozením 
omezit na 2 500 denně, i když 
je zájemců mnohdy daleko 
více. Turisté si tak cestu k této 
památce v sezoně musí rezer
vovat mnoho dní dopředu. 
Úřady proto chtějí obrátit jejich 
pozornost jiným směrem. Pěti
kilometrová visutá lanovka by 
měla každou hodinu vyvézt 
vzhůru k ruinám 400 lidí. Půjde 
o vůbec první kabinkovou la
novku v zemi a cesta od parko
viště až k bráně památky bude 
trvat (bez započítání případ
ných front) 12 minut. Nyní za
bere výprava na Choquequirao 
nejméně 12 hodin cesty pěšky 
horským terénem. Místo davů 
turistů tak přitahuje spíše osa
mělé výletníky. Projekt za 45 
milionů solů (přes 245 milionů 
korun) by měl být dokončen 
ve druhé polovině roku 2015. 
Choquequirao je považováno 
za jedno z posledních útočišť 
incké šlechty, která opustila 

hlavní město své říše Cuzco 
poté, co jej obsadili španělští 
dobyvatelé. Jeho poloha upro
střed vysokých vrcholků And je 
podobně spektakulární jako 
v případě Machu Picchu

Kim nařídil vybudovat 
v KLDR první přímořské 
letovisko 
Severokorejský komunistický 
vůdce Kim Čongun nařídil 
vybudovat v zemi první přímoř
ské letovisko. Plánovaná pro
měna průmyslového přístavu 
Wonsan je podle něj součástí 
záměru vytvořit z KLDR prvo
třídní turistickou destinaci. 
Napsal to deník The Daily Tele
graph. V květnu vládce této 
izolované, zbídačelé země na
vštívil v průsmyku Masik vzni
kající lyžařské středisko. To 
bude v Severní Koreji první 
a má se pyšnit 110 kilometry 
sjezdovek, hotely, kabinovými 
lanovkami a heliportem. S po
mocí armády má být dokonče
no do zimy. Nyní Kim žádá 
vojáky, aby nedaleký Wonsan 
přebudovali na letní cíl turistů, 
napsal jihokorejský deník Čun
gang Ilbo. Továrny a přístavní 
skladiště, které teď lemují 
wonsanské nábřeží, má nahra
dit zbrusu nové finanční cent
rum, areál sportu a zábavy 
a zařízení pro letní návštěvníky. 
Zdejší pláž bude prý přetvořena 
v písečný pás s veškerými láka
dly světových přímořských 
letovisek. Zdroje v Soulu na
značily, že do plánů obnovy 
města se chtějí zapojit i zahra

niční investoři. Není však zřej
mé, zda by tím neporušili zákaz 
investic cizích zemí v KLDR, 
který je součástí sankcí Rady 
bezpečnosti OSN za severoko
rejské jaderné a raketové testy. 
„Severní Korea doufá, že se 
na projektu bude investicemi 
převyšujícími milion dolarů 
podílet jistá singapurská firma,“ 
uvedl zdroj listu The Daily Tele
graph. Město Wonsan je oblí
beným místem rekreace dynas
tie Kimů. Rodina má v místním 
zálivu opevněné sídlo, píše The 
Daily Telegraph.

Abramovič chce postavit 
na Krymu prázdninový 
komplex 
Ruský oligarcha Roman Abra
movič plánuje vybudovat 
na poloostrově Krym jeden 
z největších prázdninových 
komplexů v Evropě. Celková 
investice do projektu má činit 
100 milionů eur (2,6 miliardy 
Kč) a rezort má být otevřen 
v roce 2017, napsala agentura 
DPA s odvoláním na ruský list 
Kommersant. Starosta Jalty 
Sergej Ilaš listu Kommersant 
řekl, že peníze na projekt po
skytne firma Millarford Man
agement Limited. Společnost je 
zapsána na Kypru a patří do im
péria Abramoviče, který je 
rovněž majitelem anglického 
fotbalového klubu Chelsea. 
Krym se snaží na pobřeží Čer
ného moře znovu přilákat turis
ty, kteří sem masově jezdili 
v době Sovětského svazu. 
Mnozí Rusové a Ukrajinci však 

nyní upřednostňují zájezdy 
do Turecka nebo Egypta. Kvůli 
podpoře turistiky se má rovněž 
rozšířit hotelový komplex In
tourist známý z dob Sovětského 
svazu, a to na 2 500 pokojů pro 
celkem 6 000 hostů. V plánu je 
také výstavba akvaparku s rus
kým kolem.

Kypr do roka udělí licenci 
na první kasino v zemi 
Kyperská vláda v červenci roz
hodla, že do 12 měsíců udělí 
licenci na výstavbu prvního 
letoviska s kasinem. Kypr tak 
chce přilákat více turistů a za
hraničních investic do země, 
která musela letos v březnu 
požádat o zahraniční pomoc. 
„Ekonomika to potřebuje,“ pro
hlásil mluvčí kyperské vlády 
Christos Stylianidis. Zřízení kasi
na slíbila současná konzervativ
ní vláda, která byla zvolena 
letos v únoru. Předchozí vláda 
byla proti. Otevření kasin 
na Kypru bránila hlavně vlivná 
ortodoxní církev. Hazardní her
ny jsou tak v současnosti pouze 
v severní, turecké části Kypru, 
napsaly agentury AP a Reuters. 
Kypr rovněž podle mluvčího 
připravuje daňovou amnestii, 
aby získal zpět peníze ukrývané 
v zahraničí. Amnestie bude 
platná do konce prosince, avšak 
podle mluvčího nebude všeo
becná. Bude se týkat pouze 
jednotlivců, kteří učiní dlouho
dobou investici v zemi, splatí 
dluhy nebo si nakoupí státní 
dluhopisy. Kypr se kvůli ztrátám 
svých bank ocitl na pokraji 
bankrotu a v březnu se dohodl 
na mezinárodním záchranném 
úvěru deset miliard eur. Výmě
nou musela země zavřít jednu 
ze svých velkých bank a zaba
vit část úspor nad pojištěných 
100 000 eur. 

Text: -čtk- a -red-
Foto: Thinkstockphotos.com, 
Ericbronde, Uwe Gille / Wiki-
media Commons



Cestovkám vadí nevědomost 
prodejců
„Tlak trhu způsobuje, že se stále víc prodává 
pouze cenou, nikoli informacemi,“ konstatu
je Jan Papež z cestovní kanceláře Marco 
Polo. Přijdeteli podle něj do cestovní agen
tury, která je zahlcena last minute nabídka
mi od několika stovek cestovních kanceláří, 
a řeknete, že chcete někam do Karibiku, 
prodejce, aniž by se vás zeptal na vaše 
představy, vám okamžitě nabídne zájezd 
na posledních chvíli za 19 tisíc korun. Papež 
je zkrátka názoru, že drtivá většina prodej
ců, zejména pak internetových, není schop
na s klientem náležitě pracovat. „Vždy jsem 
si myslel, že to napraví čas, ale tendence je 
bohužel opačná. A proniká to již i do seg
mentu poznávacích zájezdů,“ stýská si Jan 
Papež. „Trh, místo aby se kultivoval, rok 
od roku degeneruje na nižší hodnotu,“ do
dává. To je jeden z důvodů, proč se jeho 
cestovní kancelář prakticky zbavila proviz
ních prodejců – někdejší čtyři stovky spolu
pracujících cestovních agentur redukovala 
na pouhých pět. 

Podobné zkušenosti mají i další touroperá
toři z tohoto tržního segmentu. Zdeněk 
Kříž z cestovní kanceláře Siam Travel uvá
dí: „Aktuálně máme stále uzavřeno asi 
1 600 smluv o provizním prodeji, z tohoto 
počtu ale jen necelé čtyři stovky prodaly 
v posledních 18 měsících alespoň jeden 
zájezd. A z celkového provizního prodeje 
vytvořilo 80 procent pouhých 30 prodej
ců.“ I podle něj lidé stále častěji kupují 
dražší zájezdy přímo u touroperátorů. „Po
žadují víc informací, které jim prodejci, 
kteří běžně prodávají Tunisko, Mallorcu 
a podobné destinace, nejsou schopni dát,“ 
říká Kříž a vysvětluje, že většina prodejců 
bude jen těžko se zákazníky řešit nadstan
dardní požadavky na early checkin či 
early checkout, na seat ing v letadle apod. 
Nepřináší jim to totiž žádnou vyšší provizi. 
S tím ale někteří prodejci polemizují. „ Je 

pravda, že vzhledem k provizi u těchto 
exotických zájezdů člověk vydá více práce 
a času, ale zase mne osobně více naplňují 
prodané pěkné Maledivy než třeba Turec
ko nebo Řecko,“ uvádí Miroslava Počarov-
ská z CA Marin Opočno. Podobně hovoří 
i Zdeňka Blažková z cestovní agentury 
Sezona: „ Je sice pravda, že ve výši provize 
se nadstandardní služby nepromítnou, ale 
vynaložené úsilí považujeme za službu 
klientům a zakládáme si na tom, že doká
žeme splnit všechny jejich požadavky. 
Nebo alespoň ty splnitelné. Naší motivací 
je to, že se klienti opakovaně vracejí, pří
padně na nás odkazují své známé.“

Zdeněk Kříž si ale všímá i toho, že většina 
prodejců vykazuje jen velmi malou loajalitu 
vůči touroperátorům. Investice touroperáto
ra do školení, poznávacích cest a podob
ných aktivit jsou pryč v okamžiku, kdy 
konkuren ční cestovka nabídne prodejci 
o pár stovek vyšší provizi. „Nelze se proto 
příliš divit cestovním kancelářím, které radě
ji nabídnou slevu přímému klientovi, než by 
navýšily provizi prodejci,“ uzavírá Kříž. 

Michal Kužel z America Tours je ještě pří
močařejší: „Už několik let pozoruji rostoucí 
nezájem prodejců o produkty, které by 
měli nabízet a prodávat. Je určitě pohodl
nější sedět v prodejně a jen sepisovat 
přihlášky na pobytovky, než absolvovat 
školení touroperátorů, učit se fakta o nabí
zených destinacích, trasy poznávacích zá
jezdů a jejich obsah, nebo dokonce inves
tovat do svého vzdělání účastí na fam tripu, 

Vytratí se prodejci z trhu  
s luxusními zájezdy?
Provizní prodejci nejsou při prodeji dražších a komplikovanějších 
zájezdů schopni pracovat s klientem adekvátně a jejich role 
v tomto tržním segmentu klesá. Tvrdí to alespoň někteří tour-
operátoři specializovaní na exotické a luxusní zájezdy. Podle ji-
ných se trh naopak bez provizních prodejců neobejde. Kdo má 
pravdu? A jak situaci vnímají sami prodejci?

Jan papež je názoru, že drtivá 
většina prodejců, zejména pak 
internetových, není schopna 
s klientem náležitě pracovat.
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za který se musí něco zapla
tit…“ Dnes a denně se prý se
tkává s katastrofálními nevědo
mostmi prodejců, kteří ve snaze 
prodat zájezd klientovi naslibují 
a odsouhlasí cokoliv, jen aby už 
podepsal smlouvu a byl pryč 
z prodejny. Pokud se pak dovo
lená liší od představ klienta, 
degraduje to v jeho očích nejen 
prodejce, ale i organizátora 
zájezdu. „Když se přece jen 
klient uklidní a zjistí, jak to bylo, 
určitě k takovému prodejci 
nepřijde znovu, ale hledá toho, 
kdo služby poskytuje přímo, 
aby se vyhnul špatné zkuše
nosti s mizernými informace
mi,“ vysvětluje Kužel. 

Tomáš Cikán z ESO travel ale 
vidí kvalitu prodejců jinak: „Ne
dávno jsme si dělali mystery 
shopping mezi našimi autorizo
vanými prodejci. Musím říct, že 
jsem byl příjemně překvapen 
jejich kompetentností – a to 
navzdory tomu, že u většiny 
z nich prodeje vzdálené exotiky 
dělají jen malou část z jejich 
prodejů.“ 

Zbudou na agentury jen 
levné pobyty?
Nabízí se otázka, zda má prodej 
luxusních a náročných pozná
vacích zájezdů přes cestovní 
agentury budoucnost. V tom se 
názory oslovených touroperá
torů liší. Jan Papež z Marco Polo 
a Zdeněk Kříž ze Siam Travel 
vidí budoucnost spíše v přímém 
prodeji. Podle Kříže už proto, že 
při úrovni současných techno
logií není třeba mít rozsáhlou 
pobočkovou síť. Nákup zájezdu 
za 150 tisíc přirovnává ke koupi 
auta – pro nový vůz si člověk 
stejně jako pro drahý zájezd 
také bez problémů pár kilomet
rů zajede. U zájezdů v ceně 
tisíců korun je samozřejmě 
situace jiná. 

Michal Kužel z America Tours 
sice na jednu stranu potvrzuje, 
že počet prodejců klesá, ale 
svoji roli hrají a do budoucna 
hrát budou. Samozřejmě pouze 
ti, kteří pochopili, jak je třeba 
pracovat, a jsou aktivní. „Ten 
kdo práci cestovního agenta 
bere vážně, se uživí bez pro
blémů a bude vždy prospero
vat. Je to dlouhodobá mravenčí 
práce vybudovat si klientelu, 
která ‚svému‘ agentovi věří. 
Když ale prodejce zákazníkům 
vždy dobře poradí s jakýmikoliv 
cestovními plány, nemají tito 
zájem se dívat ‚za plot‘. To je 
jedna z věcí, kterou vidím v té 
‚naší‘ Americe. Tam to fungu
je – a věřte, že dvě ulice 
ve městě agenta dobře uživí, 
pokud na sobě pořád pracuje, 
vzdělává se, prodává produkty 
osobně prověřených operátorů, 
klientům nikdy nelže, je na ně 
vždy milý a zdvořilý… Prodejci 
do tohoto segmentu trhu pros
tě patří. Bude jich asi pořád 
méně, ale jsou nezastupitelní!“ 
uzavírá Kužel. Jeho teorii potvr
zuje i názor Ilony Novozámské 
z cestovní agentury CK Servis: 
„Menší agentura jako jsme my 
je založená na stálé klientele 
a věnovat se detailně náročné
mu zákazníkovi se specifickými 
požadavky je pro nás jednak 
lukrativní a navíc nadstandardní 
péče o klienta nám ho udrží 
i pro příští zakázky. Domnívám 
se, že je to spíše o znalostech 
a zkušenostech konkrétního 
prodávajícího.“

Bez prodejců se trh s exotický
mi zájezdy neobejde ani podle 
Miloše Podpěry z cestovní 
kanceláře China Tours. „China 
Tours je specialista na pozná
vací zájezdy do Asie a má 
ve svém katalogu řadu unikát
ních akcí. Ne náhodou tak 
nejlepší výsledky mají prodejci, 

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.chinatours.cz
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kteří se na nás specializují, a tím pádem 
o nás více vědí. Jsou schopni vysvětlit 
filozofii našich zájezdů a mají v ně důvěru, 
kterou dokážou přenést na zákazníka. 
Navzdory všeobecně rostoucím interneto
vým prodejům se domnívám, že kvalifiko
vaní ‚živí‘ prodejci si v našem segmentu 
zájezdů své místo udrží. Těžiště ale vidím 
právě v té kvalifikovanosti, díky níž si udrží 
vztah se svými zákazníky a budou jim vždy 
schopni pomoci při výběru. Naopak – bu
doucnost rozhodně nemá ‚kiosek‘ 
s 200 katalogy, ve kterém se musí nešťast
ný zákazník – stejně jako v internetové 
nabídce – zorientovat sám,“ vysvětluje 
Podpěra. 

Podle Tomáše Cikána z ESO travel bude 
u dražších zájezdů s vyšší přidanou hodno
tou, jako jsou poznávací zájezdy, i nadále 
důležitý vztah a důvěra klienta k „jeho“ 
lokálnímu prodejci. „U hotových balíčků 
pobytových zájezdů budou stále větší roli 
hrát internetové agentury, které budou 
brát práci a klienty jak kamenným agentu
rám, tak z části i nám, touroperátorům. 
Není třeba ovšem žehrat na osud, ale 
adaptovat se na nové podmínky, najít si 
svoje místo na trhu nebo z něj odejít,“ říká 
Cikán a dodává, že zájezdy bez „přidané 
hodnoty“ nebudou mít do budoucna šanci. 
Přidává zároveň návod, jak eliminovat 
riziko nedostatku informací poskytovaných 
prodejcem klientovi: „Například u tak spe
cifického zájezdu jako je Cesta kolem svě
ta, který je také nabízen přes síť prodejců, 

jsme si vymínili, že se s klienty chceme 
setkat osobně předem a také s nimi od za
čátku komunikovat, aby nedocházelo k in
formačním šumům. Prodejci to beze zbyt
ku respektovali.“ To Cikán vysvětluje tím, 
že po dvaceti letech spolupráce už prodejci 
vědí, že se u ESO travel nemusejí bát 
o svoji nadstandardní provizi. 

Podle většiny cestovních kanceláří, které 
jsme oslovili, se na dosavadním přístupu 
k prodejcům nic dramaticky nemění – i na

dále se představitelé cestovních agentur 
mohou těšit na produktová školení, pre
zentace, společenská setkání i oblíbené 
studijní cesty. „Základem je kvalitní školení 
k produktu,“ říká za všechny Michal Kužel 
z America Tours. Problém ale je, když ze 
750 provizních agentur, s kterými má ces
tovní kancelář uzavřenu smlouvu, se 
na školeních k novému katalogu objeví 
100 lidí. „Vůbec mi nevadí školit i jednoho, 
když vidím jeho zájem a zaujetí, ale kde 
jsou ti ostatní?“ ptá se Kužel. A uzavírá 
postřehem stran studijních cest: „Třetina 
z těch 750 nám neprodala v historii vůbec 
nic, ale má platnou provizní smlouvu. Para
doxem je, že drtivá většina zájemců o fam 
tripy America Tours se rekrutuje právě 
z této ‚neplodné‘ třetiny. Kolik je asi zare
gistrovaných agentur jen proto, aby byla 
každoroční dovolená levnější?“ 

Z naší sondy mezi touroperátory vyplývá, 
že kvalitních prodejců, kterých je ovšem 
jako šafránu, si cestovní kanceláře váží 
a podporují je. O svoji budoucnost při pro
deji exotiky a luxusních zájezdů se tedy 
takové agentury bát nemusejí. „Pro část 
klientely určitě bude živý kontakt při pro
deji vždy velmi důležitý,“ říká Miloš Podpě
ra a dodává, že při ceně těchto zájezdů 
mají zákazníci nárok na kvalitní předpro
dejní servis obchodníka. Uspěje pouze ten, 
kdo to dokáže. 

Text: -pmu-
Foto: Thinkstockphotos.com

prodEJ Exotiky à la invia.cz
Zájem o luxusní zájezdy se podle Radka Šafaříka, 
obchodního a produktového ředitele Invia.cz, vyvíjí 
dlouhodobě pozitivně. „Cítíme to jako přirozený 
vývoj trhu, jelikož v posledních letech dochází 
i mezi ‚standardní‘ klientelou k nárůstu zájmu 
o kvalitnější hotely s lepší stravou,“ říká Šafařík. 
V případě Invia.cz podle něj neplatí teorie o tom, 
že by prodejci neuměli pracovat se zákazníkem. 
„Máme vyčleněn tým nejlepších pracovníků, kteří 
pracují zejména v zimní sezoně, kdy se prodává 
exotika, jako specialisté na exotické či luxusní 
zájezdy. Tento tým je natolik silný ve zkušenos-
tech s prodejem tohoto druhu zájezdů, že dokáže 
nabídnout určitě stejný servis jako touroperátor. 
Samozřejmě je nutná velmi intenzivní spolupráce 
a komunikace s cestovní kanceláří.“ Motivace 
těchto lidí je podle Šafaříka závislá přímou úměrou 
na spokojenosti klienta a jeho návratu k Invia.cz. 
„Efektivní prodej luxusních zájezdů je pro nás 
stejně lukrativní, jako efektivní prodej ostatních 
zájezdů. Průměrný zájezd má hodnotu 33 tisíc 
korun na jednu smlouvu, exotický zájezd pak v prů-
měru 150 tisíc na smlouvu. Když to zjednoduším, 
můžeme používat čtyřikrát více času na řešení slo-
žitějších zájezdů a dosažení stejného obratu jako 
u prodeje standardních zájezdů. Velmi často a rádi 
strávíme i celé dny řešením takových poptávek.“ 
Radek Šafařík ovšem přiznává, že prodej luxusních 
zájezdů tvoří v obratu Invia.cz spíše minoritní podíl. 
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ESO travel jste založili v roce 1994. 
Jak hodnotíte těch téměř 20 let v cestov-
ním ruchu?  
V příštím roce to bude již 20 let od zahájení 
činnosti cestovní kanceláře ESO travel. Když 
jsme v roce 1994 s manželkou Martinou 
založili cestovní kancelář, měli jsme cíl orga
nizovat cesty do Thajského království pro 
tehdy natěšené Čechy, kteří prahli po cesto
vání. Od samého začátku bylo naším zámě
rem ukazovat klientům Thajsko v celé jeho 

kráse. Nechtěli jsme nabízet pouze nejzná
mější letovisko Pattayu, jak to do té doby 
dělala většina kanceláří v České republice. 
Věřili jsme, že stejně tak, jak okouzlila tato 
exotická země nás, okouzlí i ostatní. Nehle
dali jsme za každou cenu nejlevnější ubyto
vání, chtěli jsme nabídnout kvalitní standard. 
Jaké bylo naše překvapení, když od nás 
spokojení klienti požadovali stejné služby 
v dalších zemích jihovýchodního regionu, 
a nejen tam. Tehdy nastal zlom a dva roky 
poté jsme už nabízeli poznávací zájezdy 
do dalších 9 zemí, včetně Spojených států. 
Mnoho zájezdů jsem v té době osobně pro
váděl a dodnes si to někteří naši dlouholetí 
klienti pamatují. Je fakt, že každým rokem 

nám v nabídce rostl počet destinací, rozrůs
tal se počet našich zaměstnanců a díky Bohu 
i obrat a zisk celé naší společnosti. 

Ohlédnuli se dnes zpět, zdá se mi to až 
neskutečné. Těch 20 let strašně rychle utek
lo. Svět i cestovní ruch se změnil k nepozná
ní. O to více si vážím všeho, čeho jsme 
dosáhli. Velmi si také vážím kolegů, z nichž 
většina klíčových pracuje v ESO travel mini
málně polovinu této doby. Radost mám 
i z mladších, přesto zkušených kolegů, kteří 
přinášejí nové nápady a čerstvý vítr do naší 
společné práce. Někdy mě ale mrzí, že pra
cujeme v oboru, který za sebou nenechává 
hmatatelné výsledky. Pokud bych působil 
ve stavebnictví, možná bych se po dvaceti 
letech mohl projít pomyslnou ulicí domů, 
které jsem postavil. Cestovní ruch za sebou 
zanechává pouze zážitky ve vzpomínkách 
a duších našich klientů. 

Je v Česku ještě vůbec prostor na další 
rozvoj vaší cestovní kanceláře? 
V současné době nabízíme 136 exotických 
destinací na všech šesti kontinentech. 
Máme stabilní a silnou pozici na trhu exotic
ké dovolené v České republice. Založili jsme 
a úspěšně provozujeme pobočky ESO travel 
na Slovensku, v Thajsku, na Kubě a v USA. 
Máme svého zástupce v prestižní Evropské 
asociaci cestovních kanceláří ECTAA v Bru
selu. Jsme schopní přinášet stále nové 
a úspěšné produkty jako je třeba „Cesta 
kolem světa vlastním letadlem“. Úspěch 
tohoto produktu a medializace, kterou při
nesl, stála také za dalším milníkem naší 
cestovní kanceláře. Byli jsme osloveni zá
stupci jedné z pěti největších ruských ces
tovních kanceláří, která vloni odvezla na do
volenou 1,4 milionu turistů! Dohodli jsme se 
na podmínkách spolupráce, a během příští
ho roku otevře naše joint venture pobočky 
v Moskvě a Petrohradě. Naše zaměření 
a schopnost připravit a prodat luxusní pro
dukty přesně korespondují se záměry naše
ho ruského partnera. Od října 2014 si od nás 
náš ruský společník objednal realizaci šesti 
Cest kolem světa pro VIP klienta, významný 
státní podnik. Využijeme zkušenosti a síť 

partnerů v již zmiňovaných 136 exotických 
destinacích světa, dvacetileté knowhow 
našich produktových manažerů při tvorbě 
produktu a především schopnost nabídnout 
luxusní balíček, přesně dle požadavků ná
ročných ruských klientů. Ruský trh má pro 
hráče na českém trhu nepředstavitelný 
potenciál. Navíc tamější trh výjezdového 
cestovního ruchu patří mezi nejrychleji ros
toucí ve světě a ruští klienti mezi nejbonit
nější. Bude pro nás výzvou pracovat na trhu, 
kde je last minute téměř sprostým slovem. 
Kde naopak klient vyjadřuje cenou, kterou 
platí, respekt ke kvalitě služby a přidané 
hodnoty, kterou od vás získává. Naší ne
spornou výhodou jsou tváře ESO travel, 
které nám k propagaci na ruském trhu pro
půjčí dva naši nejoblíbenější krajané – Karel 
Gott a Jaromír Jágr. K dalšímu rozvoji 
ESO travel přispívá dobrá pověst naší firmy 
a tím je pro nás relativně snadné nacházet 
ty nejlepší a nejstabilnější partnery. Refe
rence o naší práci přinášejí nové poptávky 
incentivní turistiky, kdy v tomto segmentu 
na trhu zastáváme velmi silnou pozici.

Jak se chystáte oslavit vaše kulaté výročí?
Co očekáváte? Obvykle odpovídám – prací, 
prací a zase prací. Ale ne, pokusíme se 
i o trochu relaxu. V dubnu 2014 připravuje
me mega párty k výročí založení ESO travel, 
které se bude konat v Praze v reprezenta
tivních prostorech na Žofíně. Večerem bude 
provázet Leoš Mareš a účinkovat budou 
největší české hvězdy v čele s již zmiňova
ným Karlem Gottem, Michalem Davidem, 
Petrem Kolářem a mnoha dalšími. Co je ale 
důležité – všichni vystupující jsou vážení 
klienti ESO travel stejně jako všichni naši 
pozvaní hosté. Pro naše obchodní partnery 
připravujeme mnoho nových atraktivních 
studijních cest do zemí, jako jsou Jižní Afrika, 
USA, Čína nebo ostrov Madagaskar.  

Těm, kdo si myslí, že ESO travel po 20 le
tech činnosti zpomalí svůj růst, mohu vzká
zat jen jediné – mýlíte se, tak to nebude. 
Jako cestovní kancelář jsme dospěli a náš 
celý tým se těší na další výzvy v našem 
rychle se vyvíjejícím oboru. Ať to bude in
ternetová divize low cost zájezdů, či nové 
profesionální oddělení TOP Luxury Travel. 
Hledíme do budoucna s nadšením a těšíme 
se na dalších 20 let úspěšné činnosti. 

Text: -red-
Foto: ESO travel

ESO travel – expanze do Ruska!
S generálním ředitelem cestovní kanceláře ESO travel Tomášem 
Cikánem jsme se v následujícím rozhovoru ohlédli za téměř dvě-
ma desítkami let fungování tohoto touroperátora. Zjistili jsme, 
jaké oslavy blížícího se jubilea firma připravuje, i na co nového 
se v příštích měsících budou moci těšit zákazníci. 

Manželé Martina a Tomáš Cikánovi založili ESO travel v roce 1994
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Ve srovnání s běžnými pobytovými zájez
dy k moři, které si turisté většinou vybírají 
jen podle základních informací o cílové 
destinaci, službách hotelu a způsobu stra
vování, jsou pobytové zájezdy mnohem 
specifičtější kategorií cestovního ruchu. 
Do hry u nich totiž vstupuje řada faktorů, 
které se při běžné dovolené vůbec neřeší. 
Dalo by se tedy čekat, že se cestovatelé 
před zakoupením poznávacího zájezdu 
budou zajímat o to, s jakou leteckou spo
lečností absolvují dlouhý let, jak bude 
vypadat podrobný časový harmonogram 
jednotlivých dnů zájezdu, ve kterých ho
telech se bude spát, jakým způsobem 
bude probíhat doprava mezi jednotlivými 
lokalitami či zda je v ceně zájezdu zahrnu
to také vstupné do všech přírodních re
zervací a památek, které jsou uvedeny 
v programu. Překvapivé jsou tak informa
ce některých touroperátorů, podle nichž 
se najde dost cestovatelů, kteří si nedáva
jí s výběrem zájezdu dostatečnou práci. 
Nahrávají tomu prý i nabídky některých 
cestovních kanceláří, které své klienty 
informují o programu jen rámcově, což 
později často vede k mnoha nedorozumě
ním, zklamáním a stížnostem. 

„Místo toho, aby se postupem času trh 
s poznávacími zájezdy kultivoval a klienti 
měli o nabízených službách větší přehled, 
dochází k jeho degeneraci. Turisté se totiž 
rozhodují takřka jen podle ceny a nesledují 
další důležité parametry zájezdu,“ zlobí se 
Jan Papež, viceprezident Asociace cestov
ních kanceláří České republiky (ACK ČR) 
a majitel cestovní kanceláře Marco Polo. 
Podle něj by turisté měli u poznávacích 
zájezdů požadovat mnohem víc informací, 
než jim většina cestovních kanceláří dobro
volně poskytuje. „Často v nabídkách chybí 
přesnější údaje o ubytování. Napíšou vám 
třeba jen kategorii hotelu, ale už neřeknou, 
jaký hotel to přesně je. To samé platí o le

tenkách. Klienti většinou nevědí, s jakou 
společností letí, kolik bude přestupů a jak 
dlouho budou na navazující spoje čekat. 
Turista by po cestovní kanceláři měl vždy 
požadovat co nejpodrobnější informace, 
jinak může být nakonec hodně zklamaný,“ 
dodává Jan Papež.

Čím je program podrobnější, 
tím lépe
Tajemnice Asociace českých cestovních 
kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Pet-
říčková ale celou situaci nevidí tak černě: 
„Podle našeho názoru většina cestovních 
kanceláří uvádí dostatečně podrobný pro
gram poznávacích zájezdů. Nezaznamená
váme v tomto směru zvýšený počet stíž
ností. V důsledku velmi silné konkurence 
na trhu poznávacích zájezdů se cestovní 
kanceláře musejí snažit klienty nalákat 
na co nejbohatší program.“ Avšak pohled 
do katalogů některých cestovek naznačuje, 
že podrobné rozepsání harmonogramu 
zájezdu po jednotlivých dnech není vždy 
samozřejmostí. Často se můžeme setkat 
i s řadou dalších nedostatků. „Vím, že ně
kteří naši konkurenti uvádějí velmi rámcové 
informace typu pátý až sedmý den, poje
deme odtud potud a navštívíme tyto oblas
ti. To je ale pro představu, jak bude pro
gram vypadat, opravdu málo. Uvádění 
podrobností, jako jsou časový rozvrh kaž

dého dne poznávacího zájezdu, jmenování 
konkrétních použitých tras a navštívených 
památek, je ale dvojsečné, protože klienti 
jsou stále víc popichováni zejména médii 
k tomu, aby si stěžovali na poskytnuté 
služby,“ myslí si majitel America Tours 
Michal Kužel. Podle něj je rozumná jakási 
„střední cesta“, při které se v katalogu 
a na webových stránkách cestovní kance
láře u každého dne zájezdu uvede tolik 
údajů, aby si klient s mapou v ruce mohl 
představit, kudy pojede a co navštíví, pří
padně jak dlouhou dobu asi stráví na cestě. 
Více detailů už ale prý není potřeba.

Jednou z cestovních kanceláří, která má 
podle oslovených touroperátorů v popiso
vání programu poznávacích zájezdů výraz
né mezery, je CK S.E.N. Její zástupci se 
však nedomnívají, že by v katalogu měl 
být uvedený detailní popis každého dne, 
natož každého navštíveného místa. „Klien
ti jsou nadšení z toho, že vidí mnohem víc, 
než je uvedeno v tištěném katalogu. 
Za peníze, které zaplatili, tak mají podstat
ně bohatší zážitky, než původně čekali. 
Kdyby se mělo rozepisovat opravdu 
všechno, tak by měl každý zájezd v kata
logu víc jak tři strany, což není z kapacit
ních důvodů možné,“ brání se jednatel CK 
S.E.N. Pavel Fellner. Na naši otázku, zda 
se neobává toho, že si turisté budou raději 
vybírat cestovní kanceláře, které mají svůj 
program rozepsaný do posledního detailu, 
pak sebevědomě odpovídá: „Trh sám uká
že, která cestovní kancelář překáží a která 
dá klientovi lepší servis. Věřím, že cestov
ka, která klame, o zákazníky rychle přijde, 
protože negativní informace se na trhu šíří 
velmi rychle. Majitelem CK S.E.N. je Luboš 
Fellner, který byl na Slovensku zvolen 
podnikatelem roku 2011, takže si myslím, 
že se naši klienti skutečně nemusí ničeho 
bát.“ Časem uvidíme, zda jsou podobná 
vyjádření na místě. 

Co má být v cestovní smlouvě
Podle zákona číslo 159/1999 Sb. má cestov
ní kancelář povinnost před uzavřením ces
tovní smlouvy v katalogu, případně jinou 
prokazatelnou formou, pravdivě, srozumi
telně a úplně informovat o všech skuteč

Na trhu se můžeme často setkávat s cestovními kancelářemi, 
které svým klientům neposkytují o nabízených poznávacích zá-
jezdech dostatečné informace. Mezi touroperátory navíc nepa-
nuje jasná shoda v tom, co všechno by měly cestovky ve svých 
materiálech vlastně uvádět.

Pozor na netransparentní 
poznávací zájezdy

Jan papež:  
„turista by po cestovní 

kanceláři měl vždy požadovat 
co nejpodrobnější informace, 

jinak může být nakonec 
hodně zklamaný.“ 
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nostech, které jsou jí známy a které mohou 
mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi 
zájezdu. Mimo jiné také o druhu dopravní
ho prostředku (hlavní charakteristické zna
ky nebo třídy), předpokládané trase cesty, 
včetně časů a míst zastávek, ubytování 
(poloha, kategorie, stupeň vybavenosti 
a hlavní charakteristické znaky) a programu 
v místě pobytu. „Svým podpisem cestovní 
smlouvy zákazník souhlasí s všeobecnými 
podmínkami CK a s podmínkami uskuteč
nění zájezdu, které bývají zpravidla uvede
ny v katalogu CK. Program zájezdu se 
do cestovní smlouvy zanese například 
formou odkazu na stránku v katalogu, kde 
je harmonogram popsán. Dalším směrodat
ným podkladem jsou pro zákazníka webo
vé stránky CK a bližší pokyny k odjezdu 
na zájezd, které zákazník dostane víc než 
7 dní před odjezdem,“ vysvětluje Kateřina 
Petříčková z AČCKA. 

Pro cestovatele však nastává problém 
v případě, že cestovní smlouvu podepsal 
a až potom zjistil, že v katalogu nebo 
na webu cestovky není dostatečný popis 
zájezdu. V praxi se pak můžeme setkat 
s případy, kdy cestovatelé dorazí se svým 
průvodcem k nějakému přírodnímu skvos
tu, avšak aby si mohli prohlédnout celé 
okolí, musí za vstupenku zaplatit 200 dola
rů. Když se pak hádají, že v programu byla 
uvedena návštěva daného místa, tak je jim 
řečeno, že to sice ano, ale vstupné prý není 
zahrnuto v ceně. Taková praxe se však 
vůbec nelíbí Michalu Kuželovi: „V podmín
kách by jasně mělo být uvedeno, co cena 
zájezdu zahrnuje, a co ne. Pokud je popis 
vágní nebo úplně chybí, na místě klienta 
bych dal od tohoto zájezdu a jeho organi

zátora ruce pryč. Podobných poznávacích 
zájezdů je na trhu bohužel spousta.“ Jan 
Papež k tomu dodává: „Spousta turistů se 
na poznávací zájezd do exotické destinace 
vypraví jednou za život. Našetří potřebné 
desetitisíce a chtějí si vyplnit svůj sen. Pak 
je velmi smutné, když je na místě potká 
něco podobného.“

Není zájezd jako zájezd
Na další problém, se kterým se na trhu 
poznávacích zájezdů můžeme setkat, upo
zorňuje obchodní ředitelka portálu Dovole
ná.cz Eva Sedlmajerová. V kategorii pozná
vacích zájezdů se totiž někdy objevují i kla
sické pobytové zájezdy, které jsou rozšířeny 
jen o pár výletů do okolí a návštěvu místní 
restaurace, kde proběhne tradiční folklorní 
večer. Organizátoři si v těchto případech 
účtují nesmyslné marže, přitom program 
nemá s klasickým poznávacím zájezdem 
vůbec nic společného. „Turisté by si měli 
dávat pozor na nabídku některých cestov
ních kanceláří, které pod hlavičkou poznáva
cích zájezdů prodávají např. nákupy u míst
ních obchodníků. Praxe ukázala, že právě 
tyto CK nemají program předem pevně 
a jasně stanovený a den po dni vypsaný. 
Tyto ‚poznávací zájezdy‘ na našem portálu 
samozřejmě nenabízíme, na trhu se ale 
s nimi můžete běžně setkat,“ varuje Eva 
Sedlmajerová.

Oslovení specialisté na poznávací zájezdy 
do exotických destinací se shodují na tom, 
že o úspěchu cestovních kanceláří bude 
rozhodovat zejména klientský přístup 
a přidaná hodnota, kterou turistům nabíd
nou. Stále častěji se tak můžeme setkávat 
s organizátory zájezdů, kteří pro klienty 

nadcházejících poznávacích zájezdů pořá
dají pravidelná setkání. Na nich pak připra
vují turisty na cestu, vysvětlují, jak proběh
ne kontrola na letišti, jak se setkají s prů
vodcem, ale také popisují detailní program 
celého zájezdu. „V době stále většího 
využívání internetu při prodeji zájezdů je 
snadné porovnávat zájezdy podle tvrdých 
dat, zejména podle ceny. Na celkovou 
spokojenost klientů má však vliv mnohem 
víc faktorů, které však nezjistí jinak než 
osobním kontaktem s cestovní agenturou 

nebo kanceláří. Cestovní kanceláře, které 
chtějí v budoucnu zůstat na trhu, musejí 
být schopny nabídnout výraznou přidanou 
hodnotu,“ zdůrazňuje Tomáš Cikán, gene
rální ředitel cestovní kanceláře ESO travel. 
Ve finále je tedy na samotných klientech, 
zda jim stojí za to kvůli pár tisícům korun 
riskovat s netransparentní cestovní kance
láří, nebo jestli se raději rozhodnou připla
tit za jasně deklarované služby u seriózní
ho touroperátora. 

Text: Ondřej Tůma (autor je redaktorem 
internetového magazínu Peníze.cz)
Foto: Thinkstockphotos.com

Jak podrobně by měla 
cEStovní kancElář 
informovat o poznávacích 
záJEzdEch?
Na tom, co všechno by mělo být uvedeno v propagač-
ních materiálech cestovní kanceláře o poznávacím 
zájezdu, se zcela neshodnou ani oslovení odborníci 
z cestovního ruchu. Zmatek panuje především kolem 
informací o letecké přepravě a nutnosti uvádět 
jména hotelů, kde budou turisté během svého pobytu 
ubytováni. „Nebývá standardem, že se v popisku 
poznávacího zájezdu uvádí přesné časy letů, jméno 
letecké společnosti, technická mezipřistání a konkrét-
ní jména hotelů, ve kterých klienti spí jednotlivé dny 
pobytu. CK uvádí jasné informace o stravě, kategorii 
ubytovacích kapacit a trase letu. Název letecké 
společnosti nebo časy odletů se neuvádějí v mnoha 
případech ani u pobytových zájezdů,“ říká produktový 
manažer společnosti Invia.cz Radek Šafařík. Podle 
Jana Papeže z cestovní kanceláře Marco Polo by tyto 
informace naopak přispěly ke kultivaci trhu a klien-
tům usnadnily výběr zájezdu.

„cestovní kanceláře, které 
chtějí v budoucnu zůstat 

na trhu, musejí být schopny 
nabídnout výraznou přidanou 

hodnotu,“ zdůrazňuje 
tomáš cikán.
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Obě letecké společnosti získaly ocenění 
standardu kvality za pohodlné a ekonomic
ky výhodné cestování z Evropy do Jižní 
Ameriky. V polovině roku 2014 se tato před
ní latinskoamerická letecká skupina stane 
členem aliance Oneworld. 

LAN Airlines – „Nejlepší letecká 
společnost v Jižní Americe“
LAN Airlines je chilská letecká společnost 
s více než 80letou historií. Svým klientům 
nabízí služby v Chile (kde operuje 16 vnitro
státních destinací, jako jediná letecká spo
lečnost nabízí i lety na Velikonoční ostrov 
a spojuje přímým letem Santiago de Chile 
s Evropou), Peru (14 vnitrostátních destinací 
a denní přímé spojení z Evropy do Limy), 
Ekvádoru (5 vnitrostátních destinací včetně 
Galapág a přímého letu z Evropy do Quita), 
Kolumbii (20 vnitrostátních letů) a v Argen
tině (15 vnitrostátních destinací).

LAN i TAM disponují moderními letadly 
Airbus a Boeing s konfigurací dvou ces
tovních tříd – Economy class a Business 
class. Sedačky v Economy class letecké 
společnosti LAN mají rozteč mezi sedadly 
81 cm. V rámci této třídy jsou cestujícím 
na vyžádání k dispozici individuální obra
zovky s audio/video systémem, který 
umožňuje každému sestavit si svůj vlastní 
zábavní program na dobu letu. Na výběr 
jsou filmy, hry, televizní seriály nebo do
kumentární pořady. Milovníci hudby mají 
k dispozici nepřeberné množství CD. Pří

jemnou atmosféru během cesty dotváří 
i nabídka kvalitních chilských vín a vyni
kající služby palubního personálu. 

Může být cestování ještě pohodlnější? 
Ano – Business class LAN Airlines nabízí 
možnost cestování nové generace, s vět
ším osobním prostorem a se sedadly sklo
pitelnými o 180° do plnohodnotného lůžka 
o šířce 58 cm a délce 185 cm. Systém zabu
dovaný v sedadle si dokonce pamatuje 
i preferovanou polohu. 

TAM Airlines – „Cítit se jako 
doma“
TAM Airlines je brazilská letecká společnost 
s více než 30letou tradicí. Brazílie je rozleh
lá a velmi rozmanitá země, která nabízí 
mnoho přírodních krás i kulturních a gast
ronomických zážitků. TAM operuje po Bra
zílii na 40 vnitrostátních letů a dalších 80 

objevte více než  
130 destinací s lan airlines 

a tam airlines

LATAM Airlines Group – 
První volba pro lety do jižní Ameriky
Již více než před rokem se dvě z předních jihoamerických le-
teckých společností rozhodly propojit své služby. Díky sloučení 
LAN Airlines a TAM Airlines vznikla jedna z největších skupin 
leteckých společností na světě, která nabízí spojení do 135 des-
tinací ve 22 zemích. 
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destinací nabízí ve spolupráci se svými lo
kálními partnery. Denními lety z Ria de Ja
neiro a São Paula spojuje i Brazílii s evrop
ským kontinentem.

Na palubách moderních letadel Airbus 
a  Boeing TAM Airlines je cestujícím k dispo
zici veškeré pohodlí. Sedadla v Economy 
class jsou od sebe vzdálena 81 cm, a posky
tují tak dostatek prostoru. Velké individuální 
monitory a palubní zábavní systém zpříjem
ní cestujícímu dobu strávenou na palubě 
letadla díky možnosti sledovat filmy, televiz
ní pořady a seriály, hrát hry či poslouchat 
hudbu. Během cesty je cestujícím servírová
no občerstvení připravené renomovanými 
kuchaři. Samozřejmostí jsou perfektní služby 
palubní posádky.

Výjimečné pohodlí Vám poskytne cestovní 
třída Business class se sklápěcími sedadly 

o 170°do lůžkové polohy o délce 177 cm a šíř
ce 51 cm. Během letu je servírováno lahodné 
tříchodové menu a cestující mají na výběr 
z široké nabídky vín. Kromě palubního zábav
ního systému jsou sedačky vybaveny i zá
suvkou pro notebook a telefonem. Je tedy 
jenom na vás, zda budete na cestách s TAM 
odpočívat, nebo se připravovat na obchodní 
jednání.

Airpass Jižní Amerika
Unikátní produkt LATAM – Airpass vám umož
ní snadné a levné cestování po Jižní Ameri
ce – jedinečném a rozmanitém regionu, kde 
se nachází největší deštný prales, druhé nej
delší a největší pohoří světa, dech beroucí 
pláže či nehostinné pouště. Jižní Amerika na
bízí nesčetné množství historických a kultur
ních památek z dob starověkých civilizací 
a různorodých ekosystémů ( jako jsou řeka 
Amazonka nebo Galapágy či rozlehlá Patago

nie), proč tedy neobjevovat krásy tohoto 
kontinentu společně s LAN a TAM? V rámci 
Airpassu můžete individuálně kombinovat 
lety po celé Jižní Americe za velmi výhodných 
podmínek. Airpass vám také umožní neome
zené změny za nízký poplatek, poskytne vám 
přístup k atraktivním jednosměrným letům 
a nabídne slevy i pro nejmenší cestující.

Spojení z České republiky  
do Jižní Ameriky
LAN i TAM denně operují spojení do ně
kolika měst v Evropě, jako např. Paříž, 
Madrid, Milán, Frankfurt či Londýn. Z Pra
hy jsou k dispozici do těchto evropských 
letišť návazná spojení s leteckými společ
nostmi ČSA, Iberia, Lufthansa, Austrian 
Airlines nebo British Airways. Další spoje
ní do těchto měst jsou možná i z Vídně či 
Mnichova. 

latam

Novinky o společnosti 

latam airlinES Group 
můžete sledovat na: 
www.latamairlinesgroup.net

Thinkstockphotos.com

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.latamairlinesgroup.net
http://www.latamairlinesgroup.net
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Návrh nové směrnice Package 
Travel Directive, která má na
hradit více než dvacet let fungu
jící Směrnici 314/90/EHS, obsa
huje řadu prospotřebitelských 
novinek. Pokud jde o podmínky 
pro stornování zájezdů, je tam 
jedno dost ošemetné novum. 
V článku 10 „Zrušení smlouvy 
před zahájením realizace sou
borných služeb“ se kromě do
sud běžných podmínek stanoví:
2.  Cestující mají právo bez ná-

hrady smlouvu zrušit ještě 
před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže 
v destinaci nebo jejím bez-
prostředním okolí nastaly 
nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopa-
dem na souborné služby.

3.  Pořadatel může smlouvu 
zrušit, aniž by cestujícímu 
musel poskytnout finanční 
náhradu, jestliže: 
(a) počet osob přihlášených 
k souborným službám je nižší 
než minimální počet stanove
ný ve smlouvě a pořadatel 
oznámí zrušení smlouvy ces
tujícímu ve smluvně stanove
né lhůtě a nejpozději 20 dnů 
před zahájením realizace 
souborných služeb; nebo  
(b) mu v plnění smlouvy brání 
nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti a o zrušení uvědomí 
cestujícího bez zbytečného 
odkladu ještě před zahájením 
realizace souborných služeb. 

4.  Jeli smlouva zrušena podle 
odstavců 1, 2 a 3, vrátí pořa
datel cestujícímu do čtrnácti 
dnů veškeré platby, jež mu 
nenáleží.

Ponechme nyní stranou, nakolik 
je ve všech případech reálné, 
aby pořadatel, který musel zrušit 

zájezdy nečekaně, mohl vrátit 
cestujícím zaplacené částky 
do 14 dní, pokud provedl před
platby do zahraničí a zájezdy 
krátce před realizací zrušil, pro
tože v destinaci došlo k událos
tem vyšší moci. Troufám si tvr
dit, že tak rychle ty peníze nese
žene, ledaže by těch zájezdů 
rušil málo. Podstatnější ovšem 
je, kdo a za jakých podmínek 
stornuje.

Dosavadní praxe u nás je, že 
když cestovní kancelář sezná, že 
v destinaci nastaly takové udá
losti vyšší moci, které brání 
řádnému uskutečnění zájezdu, 
nebo které by znamenaly pro 
klienty nadměrné riziko, zájezd 
zruší. Klientům nabídne náhradní 
variantu (pokud tak může učinit) 

nebo odklad na pozdější termín – 
nebo vrátí peníze „bez zbyteč
ného odkladu“, aniž kdo paušál
ně určil, dokdy to je. Při rozho
dování o stornu se cestovní 
kancelář řídí vlastními informa
cemi z teritoria, kde má partnery 
a zpravidla i delegáty, a přihlíží 
přitom ke stanovisku minister
stva zahraničních věcí. Jen přihlí
ží, protože ministerstvo svá 
doporučení formuluje obvykle 
obecně pro všechny občany, 
tedy i pro individuálně cestující, 
kteří jsou vystaveni většímu 
riziku už proto, že nemívají prů
běžně informace tak, jako je má 
delegát cestovní kanceláře. 
Ostatně, i přes koordinaci v rám
ci Evropské unie, bývají doporu
čení v různých státech různá. 
Tak třeba nedávno české ces

tovky stěhovaly klienty k jejich 
nelibosti z Egypta domů na zá
kladě varování MZV ČR – a britští 
turisté se vesele rekreovali dál, 
protože jejich vláda letoviska 
na jihu Sinaje z varování výslov
ně vyňala. Pokud v takové situa
ci cestovní kancelář zájezd ne
zruší, ale klient na zájezd odjet 
nechce, záleží na vzájemné 
dohodě. Obvykle mu cestovní 
kancelář nabídne nějaké náhrad
ní řešení – a když je klient nepři
jme a účast na zájezdu stornuje, 
pak platí stornopodmínky, tj. 
příslušné stornopoplatky. 

Návrh Package Travel Directive 
tedy stanoví, že cestující může 
v případě, kdy v destinaci nebo 
jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimo
řádné okolnosti s výrazným 
dopadem na souborné služby, 
zrušit smlouvu bez stornopo
platků. Tak trochu by se tím 
otevřela Pandořina skříňka: kdo 
určí před zahájením zájezdu, že 
ty mimořádné okolnosti budou 
mít výrazný dopad na souborné 
služby? Obavy klienta – nebo 
nějaký nezávislý orgán, jako je 
ministerstvo zahraničí? A pone
se odpovědnost za to, když pak 
ty služby budou probíhat bez 
výrazných dopadů, jako třeba 
teď v Egyptě? A co v případě 
lesních požárů, povodní atp., 
kdy se zasažení liší podle lokál
ních podmínek v místech, kam 
státní úředníci nezavítají – ale 
o nichž média přinášejí ty nej
barvitější zvěsti?

Kdyby toto ustanovení mělo 
platit bez přesných mantinelů, 
měli by advokáti a soudy o zába
vu postaráno a cestovním kan
celářím by nezbylo, než se pro 
takové případy raději pojistit. 
Buď paušálním navýšením cen 
zájezdů do teritorií, kde lze tako
vé události předpokládat, nebo 
uzavřít nějaké pojištění. Zeptali 

Package Travel Directive a storna – ochrana 
spotřebitele, nebo skryté povinné pojištění?
EU v červenci představila návrh nové směrnice pro zájezdovou činnost, 
která zvyšuje ochranu spotřebitele. Někdy až za hranici jeho zájmů. 
Jak to navrhuje, pokud jde o storno zájezdu ze strany klienta?

návrh ptd stanoví, že cestující může 
v případě, kdy v destinaci nebo jejím 

bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti s výrazným dopadem 

na souborné služby, zrušit smlouvu 
bez stornopoplatků.
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jsme se proto pojišťoven, zda by 
o nějakém takovém speciálním 
pojištění cestovních kanceláří 
uvažovaly. Zřejmě je to velmi 
překvapilo. Většina oslovených 
se odpovědi vyhnula. Ředitel 
obchodu a marketingu ERV pojiš
ťovny Ondřej Rušikvas to vyjádřil 
asi za všechny: „Nechystáme 
změnu produktu, který by zo
hledňoval rozhodnutí klientů 
nevycestovat do sjednané desti
nace kvůli obavě z tamní situace. 
Těžko si dovedu představit, že je 
toto riziko standardně pojištěno 
a pokud někdo tvrdí, že ano, tak 
jsou důvody poměrně populistic
ké. Všechny významné pojišťov
ny obavu jako důvod pro zrušení 
cesty nehradí a velmi dobře vědí, 
proč to tak je. Jedním ze základů 
pojišťovnictví je, že riziko, na kte
ré se člověk či firma pojišťují, je 
jasně vymezené a ohraničené, 
což by v tomto případě nebylo.“

Pokud by právo klienta na stor
no cesty bez náhrady bylo 
striktně vázáno na rozhodnutí 

ministerstva zahraničí, nastala 
by zajímavá situace. Pojištění 
tohoto rizika totiž existuje již 
dnes. Tvoří součást pojištění 
storna, resp. u některých pojiš
ťoven „storna plus“. Jenže to 
uzavírá klient podle svého roz
hodnutí a nese spoluúčast, 
takže o stornu rozhoduje uvážli
vě. A také s ním nemůže speku
lovat tak, jak by se v případě 
textu směrnice dalo. Například 
mluvčí Union Pojišťovny uvádí: 
„Union Pojišťovna má ve svých 
pojistných podmínkách uvedeno 
stornování zájezdu pojištěným 
z důvodů oficiálního prohlášení 
Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky, že v místě 
konání zájezdu, kam měl pojiš
těný vycestovat nebo že v zemi, 
kterou měl projíždět (neníli 
možné použít náhradní, bezpeč
nou trasu), je zvýšené nebezpe
čí pobytu z důvodu živelné 
události, války, občanských 
nepokojů, terorismu a z uvede
ných důvodů nedoporučuje 
do konkrétního místa konání 

zájezdu vycestovat, jeli před
poklad, že zvýšené nebezpečí 
pobytu bude trvat i v den, kdy 
měl pojištěný nastoupit na ces
tu. Právo na pojistné plnění 
nevzniká v případě, že byla 
pojistná smlouva uzavřena 
v době, kdy už důvod zvýšené
ho nebezpečí byl známý, ohlá
šený nebo očekávaný.“   

Z nejznámějších pojišťoven, 
nabízejících cestovní pojištění, 
mají storno z důvodu události 
vyšší moci v destinaci zahrnuto: 
Česká pojišťovna, Generali Pojiš
ťovna, Komerční Pojišťovna, 
Slavia Pojišťovna, Union Pojišťov
na a s určitými restrikcemi a roz
lišením zemí i ERV pojišťovna.

Není divu, že cestovní kanceláře 
nechápou, proč by se praxe, že 
se klient pojistí podle svého 
uvážení, měla měnit. Pavlína 
Pešová z FIROtour říká: „Již 
dnes máme v případě pojištění 
Storna plus taxativně vyjmeno
váno zrušení cesty klientem či 

cestovní kanceláří z prokazatel
ného důvodu, jako jsou např. 
stávky, občanské nepokoje, 
sopečná aktivita, epidemie, 
přírodní katastrofy aj. Vede nás 
k tomu již dnes náš prioritní 
zájem, a to spokojenost klien
ta.“ 

Faktem ovšem zůstává, že po
jištění stornopoplatků v součas
né době mívá horní hranici po
jistného plnění a kryje v nejlep
ším případě 80 procent ceny 
zájezdu. Ustanovení Package 
Travel Directive by v případě 
jeho schválení znamenalo, že by 
cestovní kanceláře částku pojiš
tění „storna plus“ zvýšenou 
na 100procentní hranici zahrnuly 
do ceny zájezdu a pojistily 
všechny klienty.

Byla by to ale nějaká výhoda 
pro klienty – nebo spíš pro pojiš
ťovny?

Text: Božena Horáková
Foto: Thinkstockphotos.com

Letos jste oslavili páté naroze-
niny CeSYSu. To je příležitost 
k bilancování.
Říká se, že pokud udržíte novou 
firmu 5 let na trhu, tak je to 
úspěch. A já osobně mám ob
rovskou radost, že se nám po
dařilo nejen to, ale zároveň jsme 
s CeSYSem odstartovali projekt, 
který konečně přináší racionální 
a finančně dostupné služby 
českým a slovenským provizním 
prodejcům. 

Takže řečeno sportovní ter-
minologií: je CeSYS v dobré 
kondici?
S kondicí jsem spokojený. Jen 
za prvních 9 měsíců letošního 

roku jsme se stali partnery další 
stovky českých cestovních agen
tur a do konce roku předpoklá
dáme spolupráci celkem 
s 550 českými a 200 slovenský
mi provizními prodejci. Za stej
nou dobu hledalo na webech 
s Ce SYSem svoji dovolenou 
4 miliony lidí, což je číslo odpoví
dající celému roku 2012. 

Udržet si klienty není v dnešní 
době jednoduché. Jaký je váš 
recept?
Základem je mít dobrý tým 
a tvrdě pracovat pro klienty. 
Proto jsme letos posílili jak naše 
IT, tak servis pro cestovky. To 
nám umožnilo zrychlit imple

mentaci nových nástrojů, jako 
např. fakturace, vyhledávání 
podle počtu osob a věku dětí, 
dále vylepšit newslettery, přidat 
další CK online či tisíce recenzí 
hotelů včetně jejich GPS. A zbyl 
čas i na CeSYS API a CeSYS 
Axelerátor. CeSYS chápeme jako 
službu, nikoliv jako produkt.

Nicméně na trhu už nejste 
sami, během posledních let se 
objevila řada firem nabízejících 
podobné systémy.
S konkurencí počítáme od začát
ku. Pokud začnete dělat cokoli, 
co má úspěch, dřív nebo později 
se objeví lidé, kteří budou chtít 
dělat totéž. To je třeba případ 

jednoho našeho bývalého klien
ta, v současné době již konku
renční liberecké firmy. Na druhou 
stranu je konkurence pozitivním 
faktorem – motivuje nás k další
mu vývoji CeSYSu a často uka
zuje směr, kudy cesta nevede.

Jaké jsou tedy plány CeSYSu 
na příští rok?
Nechte se překvapit. Pro naše 
partnery máme připraveno něko
lik novinek, které představíme již 
na říjnových školeních v Ostravě, 
Brně a Praze a poté na MADI, 
kam srdečně zveme samozřejmě 
i agentury, které by se s námi 
chtěly setkat a třeba to s Ce
SYSem na příští sezonu zkusit.     

Text: -red-
Foto: Darkmay

Od svého uvedení na trh v roce 2008 se stal etalonem pro 
ostatní podobně zaměřené systémy a dal těmto systémům 
 i jejich všeobecně rozšířené označení – cestovní systém. 
Co přinesl rok 2013 a na jaké novinky se mohou jeho uživatelé 
těšit, přibližuje Jan Duffek, obchodní ředitel společnosti 
Darkmay, která CeSYS vyvíjí.

adv ertor i a l  

www.cestovnisystem.cz

CeSYS: systém pro cestovní agentury slaví 5 let na trhu

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.cestovnisystem.cz
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Ministerstvo pro místní rozvoj zastává 
v otázce pojištění cestovních kanceláří 
proti úpadku názor, že pojišťovna musí, 
a to bez ohledu na sjednanou pojistnou 
částku, poskytnout pojistné plnění v plném 
rozsahu. Pojistné má plně pokrýt náklady 
repatriace všech zákazníků zkrachovalé 
cestovní kanceláře a plně zajistit všem 
zákazníkům vrácení buď celé zaplacené 
částky, pokud se zájezd neuskutečnil vů
bec, nebo příslušné části zaplacené částky, 
pokud se zájezd uskutečnil pouze zčásti. 
Stanovisko ministerstva vysvětluje Marek 
Ženkl, zástupce ředitele Odboru komuni
kace: „Ministerstvo pro místní rozvoj je 
toho názoru, že zákon číslo 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o vý
konu některých činností v oblasti cestovní
ho ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je 
třeba vykládat výlučně tak, že v něm 
upravený systém pojištění proti úpadku, 
poskytuje záruku, že zákazníkovi budou 
vráceny veškeré platby, které zaplatil 
za zájezd, který se v důsledku úpadku 
cestovní kanceláře neuskutečnil, či poměr
ná část těchto prostředků v případě, že se 
zájezd uskutečnil zčásti.“ 

Dle tajemnice Asociace českých cestovních 
kanceláří a agentur Kateřiny Petříčkové je 
odpovědností pojišťovny, aby pojistila ces
tovní kancelář na takový limit pojistného 
plnění, který v případě krachu cestovní 
kanceláře pokryje veškeré oprávněné ná
roky klientů cestovní kanceláře, nikoliv 
pouze jejich část. A to proto, že pojišťovny 
mají zákonný přístup ke všem dokladům, 
které souvisejí s pojištěním zájezdů jak 
před uzavřením pojistné smlouvy, tak také 
kdykoliv během trvání pojištění.

Renata Čapková, tisková mluvčí České 
podnikatelské pojišťovny, obhajuje postoj 
pojišťoven, které při uzavírání pojistných 
smluv vycházejí z podkladů dodaných ces
tovními kancelářemi: „Samotná výše po
jistné částky, respektive její stanovení je 
dáno zákonem. Ten stanovuje jako mini
mální hranici pojistné částky 30 % z ročních 
tržeb za zájezdy roku předchozího nebo 
plánovaného, podle toho, které jsou vyšší. 
Za stanovení výše pojistné částky je zcela 
odpovědná příslušná cestovní kancelář. 
V souladu s platnou legislativní úpravou je 
pojišťovna oprávněna vyplatit pojistné 
plnění pouze do výše pojistné částky sjed
nané cestovní kanceláří.“ 

Soudy stojí na straně klientů
Dne 26. 3. 2013 rozhodl Obvodní soud pro 
Prahu 2 v otázce nedostatečného pojist
ného plnění pojišťovny Generali vůči 
klientům zkrachovalé cestovní kanceláře 
I. Parkam Holidays tak, že pojišťovna 
musí zaplatit škodu v plném rozsahu. 
Rovněž z rozhodnutí Evropského soudní
ho dvora z 16. února 2012 vyplývá, že 
dostatečná záruka pro vrácení vložených 
prostředků, která je v České republice 
zaručena povinným pojištěním cestovní 
kanceláře proti úpadku, se vztahuje 
i na případy, kdy je platební neschopnost 
nebo úpadek cestovní kanceláře způso
ben jejím podvodným jednáním. Jiří Cív-
ka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny, 
poskytl své vyjádření k rozhodnutí sou
du: „ Jediný pravomocný výrok Obvodní
ho soudu pro Prahu 2, který byl zatím 
vynesen, jsme respektovali, protože nás 
soudce svým postupem zbavil možnosti 
odvolání, když využil možnosti dané 

V letošním roce zkrachovaly již čtyři cestovní kanceláře. 
Oproti loňskému roku, kdy jich bylo celkem osm, by se mohlo 
zdát, že se situace pomalu stabilizuje a lidé se nemusejí bát, 
že přijdou o své peníze. Pravda je však taková, že v pojištění 
cestovních kanceláří proti úpadku stále neexistují jasná 
pravidla. Paradoxně nezměnilo nic ani březnové rozhodnutí 
soudu, který pojišťovně Generali, jež odmítla klientům 
zkrachovalé cestovní kanceláře I. Parkam Holidays vrátit 
všechny peníze za neuskutečněné zájezdy, nařídil vyplatit 
škodu v plném rozsahu. 

poJištění záruky pro 
případ úpadku očima 
přEdSEdy aSociacE 
cEStovních kancEláří čr 
viliama SivEka

Jak se staví ACK ČR ke kauze 
pojišťovny Generali, která klientům 
zkrachovalé cestovní kanceláře I. 
Parkam Holidays nevyplatila plné 
odškodné kvůli jejímu nízkému 
pojištění? A jaké je vaše stanovisko 
k takovému přístupu pojišťoven?
Ten, kdo kauzu alespoň trochu sledoval, ví, že ACK ČR 
od samého počátku zaujala jednoznačné stanovisko, 
že pojišťovna je povinna poskytnout plnění v celé 
výši. Zákon č.159/1999 Sb. stanoví, jaké náklady má 
záruka pro případ úpadku pokrývat a výslovně uvádí, 
že pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné 
plnění nebo jeho výši v případě, že cestovní kancelář 
vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, 
které byly pro uzavření pojištění podstatné. Toto 
stanovisko ACK ČR poskytla prostřednictvím médií 
odborné veřejnosti i postiženým klientům s tím, 
že těm postiženým jsme poskytli další poradenský 
servis k tomu, aby se svých nároků mohli domáhat 
právní cestou. Prakticky identické stanovisko zaujalo 
i Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Zdá se, že soudy stojí na straně klientů. 
Jaký je vás názor?
Takový výsledek jsme důvodně očekávali. Bohužel, 
soudní řízení je běh na dlouhou trať. Ke krácení 
pojistného plnění došlo počátkem roku 2012, první 
žaloby klientů byly podány počátkem dubna 2012 
a k prvnímu řízení došlo až koncem listopadu. 
Na něm uplatnil advokát ze stejné advokátní 
kanceláře, která zastupuje pojišťovnu Generali, 
zdržovací taktiku, takže líčení bylo odročeno. První 
rozsudek, a to ve prospěch klienta, byl nakonec 
vynesen až rok po podání žaloby, a to ještě jen 
díky tomu, že šlo o bagatelní částku, takže se 
pojišťovna nemohla odvolat. U jiného rozsudku, opět 
v prospěch klienta, znějícího na vyšší částku, se 
pojišťovna odvolala, takže klient na konečný verdikt 
a hlavně na své peníze stále čeká. Nicméně jsme 
rádi, že je tu vodítko, na čí straně je spravedlnost. 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravovalo v tomto 
směru podstatně podrobnější legislativní úpravu 
v novele zákona, která by nepřipouštěla pro 
pojišťovny ani teoretický únik. Kvůli rozpuštění 
poslanecké sněmovny novela nemohla být 
projednána. Soudní rozhodnutí, jakkoliv u nás není 
precedenční právní systém, je tak dobrou oporou 
pro výklad zákona.

Projeví se podle vás tato situace 
na ochotě pojišťoven pojišťovat 
cestovní kanceláře pro příští sezonu?
Většina pojistných smluv končí až v prvním čtvrtletí 
příštího roku. Zatím nemáme signály, že by pojišťovny 
nechtěly pojišťovat cestovní kanceláře, které znají. 
Hůře na tom mohou být nové subjekty. A také mezi 
pojišťovnami jsou rozdíly. Ostatně, když si spočítáte, 
kolik pojišťovny vyberou na pojistném za všechny 
pojištěné cestovní kanceláře a kolik dosud vyplatily 
na odškodném, tak to není až tak špatný byznys.

„Pojištění proti úpadku“  
stále nemá jasná pravidla
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zákonem a ‚vyřešil‘ pohledávku jako 
bagatelní. Nevypořádal se přitom s ná
mitkou, že stávající právní úprava nere
spektuje požadavky evropské směrnice 
na stoprocentní odškodnění klientů CK 
v případě jejího úpadku.“ A dodává: 
„Přes tento výrazný nedostatek, který 
neodpovídá nálezu Ústavního soudu, 
jsme rozhodnutí soudu akceptovali. Sou
časně jsme využili mimořádných oprav
ných prostředků a podali k Ústavnímu 
soudu stížnost.“

Renata Čapková z České podnikatelské 
pojišťovny, vysvětluje dopad soudních 
rozhodnutí na pojišťovny: „V souladu s vy
jádřením, které k případu poskytla Česká 
asociace pojišťoven, je zřejmé, že soud 
svým výrokem zasáhl do základních princi
pů pojišťovnictví. Zákon o pojistné smlouvě 
jasně omezuje pojistné plnění pojistitele 
horní hranicí, kterou je limit pojistného 
plnění. Je vždy stanoven cestovní kancelá
ří. Je tedy na její odpovědnosti, aby si sjed
nala pojištění na takovou částku, která 
odpovídá zákonným požadavkům a je 
zároveň dostatečná vzhledem k rozsahu jí 
poskytovaných služeb.“

Proti úpadku se pojišťuje stále, 
ale s větší opatrností
Skutečnosti, že se kritéria pro sjednávání 
pojištění úpadku zpřísnila, nasvědčuje 
fakt, že pro letošní rok poklesl počet 
pojištěných cestovních kanceláří z 1030 
na 986. Některým cestovním kancelářím 
na základě jejich hospodářských výsledků 
navíc nebyly v letošním roce prodlouženy 
pojistky. Pojišťovny se však hájí, že se pro 
ně kauzou kolem cestovní kanceláře 
I. Parkam Holidays nic nezměnilo. Štěpán 
Landík, obchodní manažer ERV pojišťov
ny, říká: „ Jelikož jsme stále přesvědčeni, 
že lze vždy plnit pouze do limitu pojistné
ho plnění, náš přístup ke sjednávání po
jištění záruky pro případ úpadku CK se 
zatím nemění. Připouštíme však, že jsme 
mnohem obezřetnější při sjednávání 
tohoto pojištění zejména s nově vznikají
cími subjekty a s menšími CK.“ Union 
poisťovňa zastává podobný názor. „Tato 
situace nemá nic společného s ‚naší 
ochotou‘. Pojišťujeme cestovní kanceláře 
už 12 let na slovenském trhu a vícero let 
i na českém trhu za standardních podmí
nek. Pokud mají přiměřený byznys plán 
a dobré ekonomické výsledky, mají vel

kou šanci uspět u nás s pojištěním,“ říká 
Veronika Hauswaldová, manažerka od
boru externí komunikace a budování 
vztahů s veřejností.

Změny podmínek pojištění se 
nechystají
Vesměs všechny pojišťovny se shodují, že 
na nadcházející sezonu neplánují žádné 
změny pojistných podmínek pro případ 
úpadku cestovních kanceláří. Renata Čap
ková z ČPP uvádí: „Kritéria pro vstup ces
tovní kanceláře do pojištění zůstala v po
rovnání s minulým rokem beze změn. Stej
ně tak výše cen pojistek se pohybuje 
na obdobné úrovni jako v loňském roce.“ 
Jediné změny, které se chystají, se mají 
týkat nového občanského zákoníku. „Pro 
příští rok chystáme mírně upravené Vše 
obecné pojistné podmínky v návaznosti 
na nový občanský zákoník. Jinak žádné 
významné změny nepředpokládáme,“ do
dává Eva Svobodová, marketingová mana
žerka UNIQA pojišťovny. Změny v souvis
losti s novým občanským zákoníkem potvr
zují i zástupci pojišťoven ERV a Union. 

Jana Matulajová

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.unionpojistovna.cz
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A jak takový výběr provádí? V prostředí 
českého internetu existují dva dominantní 
zdroje pro získávání informací – Google a Se
znam. Při vyhledávání cestovního pojištění 
se na prvních místech tradičně neobjevují 
pojišťovny ani cestovní kanceláře, ale srov
návače pojištění. Ty umožňují relevantní 
srovnání produktů od více pojišťoven, včetně 
parametrů pojištění a cenové úrovně. Zákaz
ník si může vybrat takový produkt, který 
splňuje jeho požadavky. Produkt cestovního 
pojištění je dostatečně srozumitelný, proto 
jeho sjednání zpravidla trvá několik minut. 

Klient již ví, kdy odjíždí a kdy se vrací, co 
bude na dovolené, výletu či pracovní cestě 
dělat a kolik je ochoten za cestovní pojištění 
zaplatit. Na specifika online prodeje jsme se 
zeptali tam, kde jsme se domnívali, že do
staneme relevantní odpovědi a kde nám byli 
ochotni odpovědět. „Klienti u nás zpravidla 
stráví procesem sjednání kolem sedmi mi
nut, vyplnit a odeslat smlouvu se však dá 
i do 2 minut, když už člověk ví, co chce,“ říká 
Tomáš Voharčík, jednatel společnosti Top
Pojištění.cz, největšího zprostředkovatele 
cestovního pojištění v České republice.

Pro cestovní kanceláře je soupeření 
v tomto smyslu obtížné. Ani není primárně 
účelem. Cestovní kanceláře zpravidla ne
jsou na tuto situaci připraveny. Mají do
mluvenu jednu či dvě pojišťovny, jenže 
dnes si chce klient mnohem více vybírat, 
a pokud nemá z čeho, odchází jinam. 
Do úvahy také přichází ten fakt, že stejně, 
jak si klient pečlivě vybíral zájezd, chce si 
vybrat i pojištění. V rámci větší nabídky 
výběru je možné pojistit i velmi náročné 
klienty. Pojistit lze potápěče, horolezce 
i jiné extrémní sporty. Klient není ochuzen 
ani o pojištění storna zájezdů a v případě, 
že odjíždí na poslední chvíli nebo si kupuje 
zájezd těsně před odjezdem, je možné ho 
pojistit již v den odjezdu.

Zatímco cestovní kancelář prodává zájezdy, 
soustřeďují se srovnávače na porovnání ces
tovního pojištění. Spojení těchto dvou sub
jektů je nasnadě. „Když už si klient nevybe-
re pojištění přímo u cestovní kanceláře, je 
škoda, když si sjedná pojištění jinde a ces-
tovní kancelář nemá účinnou možnost další-
ho cross sellingu. Proto nabízíme jednotli-
vým kancelářím partnerství se zajímavým 
podílem na provizi za sjednání cestovního 
pojištění. Toto partnerství je funkční,“ vy
světluje jednatel TopPojištění.cz. 

Zákazník očekává, že dostane na výběr, 
zvláště pokud ví, na kolik peněz ho cestovní 
pojištění zhruba přijde. Komfortní je tedy pro 
něj po zadání pár údajů vidět nabídku větši
ny pojišťoven a tam si vybrat to pravé. 
 „Pokud na stránky přistoupí prostřednictvím 
odkazu od cestovní kanceláře, cestovní 
kancelář dostane z uzavřené a zaplacené 
pojistné smlouvy 5–12 %,“ uvádí Voharčík. 
V cestovních kancelářích tak nemusejí 
na klienta vyvíjet žádný nátlak. Propojení 
nabídky cestovní kanceláře na webu s pro
klikem na srovnávač přináší synergický 
efekt pro obě strany. 

-top-

Cestovní pojištění přes on-line –  
cestovním kancelářím utíkají příjmy!
Cestovní pojištění v posledních letech zažívá v prostředí on-line sjednávání obrovský rozmach. 
Cestovním kancelářím se často stává, že současnou nabídkou cestovního pojištění k zájezdům 
nedokážou oslovit potřeby zákazníka ať z cenového hlediska, rozsahem služeb, zákaznickou 
preferencí té či oné pojišťovny apod. Klient má situaci buď již vyřešenou před uzavřením zájez-
du, spíše však odmítne pojištění při sjednávání zájezdu a spolehne se na svůj výběr. 

Vzorová kalkulace umožňující srovnání pojišťoven a rozsahu nabídky
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Už řadu let je lyžařský výcvik žáků základ
ních a středních škol součástí učebních 
osnov. Když se řekne „lyžák“, řada z nás si 
vybaví nejen nezapomenutelné scény 
z dnes už legendárního filmu Sněženky 
a machři, ale určitě taky své vlastní vzpo
mínky na týdenní pobyt na horách se spo
lužáky. Přestože je dnes lyžování součástí 
povinné výuky, účast žáka na zájezdu vy
žaduje písemný souhlas rodičů. A v přípa
dě, že rodiče s pobytem svého dítěte na ly
žařském výcviku nesouhlasí, musí mu škola 
zajistit výuku po dobu jeho konání v jiné 
třídě nebo ročníku. Pobyt na horách naopak 
mohou absolvovat i žáci a studenti, kteří 
nemohou trvale lyžovat. Jejich účast pak 
ovšem vyžaduje navýšení pedagogického 
doprovodu o další osobu. 

S cestovkou, nebo na vlastní pěst?
S lyžemi, ale dnes už občas také se snow
boardem, vyrážejí se svými učiteli větši
nou žáci sedmých ročníků základních škol 
a studenti prvních ročníků středních škol. 
O tom, v jakém termínu a kam pojedou, 
rozhoduje ředitel školy. Ten má pak dvě 

možnosti: buď zajistit pobyt pro své žáky 
prostřednictvím některých cestovních kan
celáří, jež se na organizaci takových poby
tů pro školy specializují, nebo jej zorgani
zovat sám s pomocí dalších pedagogů. 
Nedopouští se ale v druhém případě ve
dení školy nedovoleného podnikání, pro
tože nemá na organizaci takových zájezdů 
živnostenské nebo jiné oprávnění? „Legis-
lativní úprava je poněkud nešťastná, pro-
tože přímo svádí k obcházení zákona,“ 
konstatuje Eva Mráčková z Asociace ces
tovních kanceláří ČR. Pokud totiž škola 
pořádá lyžařský výcvik (nebo i jinou akci) 
jinak než soustavně a bez zisku, tedy 
například skutečně jen pro vlastní žáky 
tak, že jim rozúčtuje jen přímé náklady, 
není to podnikání. A takový postup je 
tudíž podle Evy Mráčkové oprávněný. 
„Ovšem v případech, kdy si někteří pra-
covníci ve školství udělali z organizování 
školních akcí byznys a nabízejí je jiným 
subjektům za cenu, která škole například 
zaplatí účast pro vlastní žáky, nebo rekre-
aci organizátora s rodinou, tak to oprávně-
né není,“ dodává Eva Mráčková.

Podle slov manažerů jednotlivých oslove
ných lyžařských středisek se setkávají jak 
s případy, kdy škola využije nabídek speciali
zovaných cestovních kanceláří, tak si zájezd 
zorganizuje sama. „Školy organizují lyžařské 
výcviky samy, zvláště pokud jezdí opakova-
ně do stejné lokality,“ říká Eva Mráčková 
a pokračuje: „V lepším případě je to tak, že 
v minulosti si škola nechala zorganizovat 
zájezd cestovní kanceláří a napříště se do-
hodla přímo s ubytovatelem. Náklady na ta-
kový pobyt totiž mohou být pro některé 
rodiče limitní, a vedení školy proto ve snaze 
umožnit co nejvíce dětem účast na akci, 
přesune potřebnou organizační práci na své 
zaměstnance. V horším případě dá škola 
přednost co nejnižší cenové nabídce nezná-
mých dodavatelů, ubytovatele a dopravce. 
Takový postup skrývá značná nebezpečí. 
Příliš nízká cena vždy znamená malou kvali-
tu, a tím i vyšší riziko problémů, týkajících se 
spokojenosti s úrovní dopravy, ubytování 
a stravování dětí. Často však s sebou může 
přinést i vyšší riziko komplikací týkajících se 
opravdu závažných hodnot, jako je hygiena 
nebo bezpečnost.“ Nejen z těchto důvodů by 
měli ředitelé škol zájezdy i jednotlivé posky
tovatele služeb pečlivě vybírat. Pomoci s vý
běrem ubytování dokážou například ve Ski
areálu Špindlerův Mlýn, kde mají k dispozici 
databázi ubytovatelů ve Špindlerově Mlýně 
nebo okolí, kteří přizpůsobují ceny svých 
služeb školním skupinám. 

Lyžařská střediska lákají školy  
cenami a širokou nabídkou služeb
Ačkoli vyráželi čeští lyžaři i letos mnohem více na zimní pobyty do za-
hraničí, lyžařské kurzy pro školy měly v drtivé většině naopak cíl 
na českých horách. Jednotlivá lyžařská střediska se je snaží nalákat 
nejen výhodnějšími cenami, ale také komplexními službami a širší 
paletou možností, jak trávit volný čas v době, kdy se nelyžuje.
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Bezplatné skibusy i zvýhodněné 
permanentky 
Na českých a moravských horách dobře 
funguje celá řada horských středisek, které 
jsou pro školní lyžařský výcvik jako stvořené 
a navíc mají pro školy před letošní sezonou 
připravené i některé zajímavé bonusy. 
V největším a nejmodernějším skiareálu 
na Moravě, Koutech nad Desnou, nabízejí 
například na každého desátého žáka skipas 
pro učitele zdarma. „Školám také zdarma 
zajistíme dopravu do 15 kilometrů od stře-
diska, proto k nám hojně jezdí na zvýhodně-
ný skipas i školy, které jsou ubytovány 
v okolí,“ říká manažer střediska Petr Marek. 

Bezplatný skibus v posledních letech stále 
více využívají školy ve skiareálu Jonas Park 
Ostružná v Jeseníkách i mezi Tanvaldským 
Špičákem, Severákem a Bedřichovem v Jizer
ských horách. Také tam lákají školy na zají
mavé slevy na skipasy, které navíc mohou 
lyžaři využít ve všech třech jizerských areá
lech. „Zájem je i o služby lyžařské školy 
a půjčovny a jsme schopni našim návštěvní
kům nabídnout také úschovu lyžařského 
vybavení přímo u sjezdovek, čímž odpadne 
někdy nepříjemné přenášení lyží či snow
boardu na penzion,“ říká Petr Bažant ze 
společnosti Ski Bižu. Vlastní Skidepot, do kte
rého si mohou zákazníci uložit své i zapůjče
né vybavení, provozuje také půjčovna lyží 
Levnelyže.cz v nedalekém Harrachově.

Pestrá zábava i mimo lyžařské tratě
Na zimní výcvik jezdí žáci a studenti hlavně 
kvůli lyžování nebo snowboardingu. Ovšem 
na svazích či v běžecké stopě účastníci 
kurzů netráví všechen čas. Proto je nejen 
pro školy důležité, aby mohly svým žákům 
nabídnout zajímavou alternativu, jak využít 
čas k odpočinku a regeneraci sil. „U nás je 
zájem hlavně o bazén, saunu a bowling,“ 
vyjmenovává možnosti hotelu Fit Fun v Ha
rrachově jeho ředitel Petr Schiefert a pokra
čuje: „Nabídnout ale můžeme i vlastní bal-

neo centrum s vířivkou, sluneční loukou 
a párou. Ovšem nejoblíbenější je mezi žáky 
a studenty bowling.“

Nudit se ve volném čase nemusejí ani ná
vštěvníci Koutů nad Desnou, kde školám 
nabízejí zimní exkurzi do elektrárny Dlouhé 
stráně nebo poloviční slevu na bowling, 
který se nachází přímo v lyžařském areálu. 
A zábava čeká i na návštěvníky Jizerských 
hor. „Kromě běžných služeb jsme schopni 
školám zajistit i další aktivity, jako je napří-
klad plavání v bazéně v Jablonci nad Nisou, 
či jízdenky na bobovou dráhu v Janově nad 
Nisou, která je přístupná celoročně,“ doplňu
je Petr Bažant. 

Ačkoli se nabídka služeb v českých a mo
ravských skiareálech liší – někde je pestřejší, 
jinde skromnější – v jednom se shodnou 
nejen jejich provozovatelé, ale také provo
zovatelé ubytovacích zařízení či půjčoven 
lyží: pro školy mají zvláštní cenové nabídky. 
Školy tak mohou ušetřit jak na ubytování 
a polopenzi, tak i na skipasech, půjčení 
lyžařského vybavení nebo skupinové výuce 
lyžování. 

„Školám nabízíme oproti pultovým cenám 
výrazně snížené ceny, a to již od 690 Kč 
za lyžařský komplet na celý týden. Lyžařské 
vybavení jsme tak schopni zapůjčit levněji 
než některé půjčovny ve velkých městech. 
Navíc v případě neúmyslného poškození 
neúčtujeme žádnou náhradu škody,“ říká 
Martin Hrubý. Jeho půjčovna lyží Levnelyze.cz 
zajistí také pětidenní skupinovou výuku pro 
školní skupiny v cenách od 990 korun 
za osobu a ve spolupráci s harrachovským 
lyžařským areálem nabízí možnost nákupu 
skipasů za speciální skupinový tarif pro 
školní skupiny, který je oproti běžným pul
tovým cenám nižší až o 34 procent.

Nízké ceny skipasů nabízejí i v lyžařském 
areálu Mosty u Jablunkova v Moravsko
slezských Beskydech. „Šestidenní skipas 
u nás žáci základních škol na lyžařském 
výcviku pořídí za 750 Kč a středoškoláci 
o padesátikorunu dráž,“ říká Zuzana Čmie-
lová ze společnosti Ski Beskydy, která 
areál v Mostech provozuje. Podobné ceny 
nabízí i skiareál Jonas Park Ostružná v Je
seníkách. „Šestidenní permanentka u nás 
v hlavní sezoně stojí 770 korun, ve vedlejší 
pak 590 korun,“ říká Petr Jonáš, provozo
vatel skiareálu. 

Také Skiareál Špindlerův Mlýn je na školní 
výpravy připraven. Ve spolupráci s lyžař
skou školou SKOL MAX je zde možné pro 
školní skupiny lyžařů zajistit kompletní 
půjčení výstroje se slevou 50 procent z ce
níkových cen půjčovny nebo zajistit kvali
fikované učitele lyžování či snowboardin
gu. „Školním skupinám nad 15 osob kromě 
toho poskytujeme slevy na čtyř-, pěti- 
nebo šestidenní jízdenku a jízdenku pět 
dnů ze sedmi. Tato sleva se týká tzv. ce-
loareálového jízdného, kdy si lyžaři mohou 
vyzkoušet všechny naše sjezdové tratě 
včetně snowparku s třicetiprocentní sle-
vou,“ vyjmenovává René Hroneš ze Skia
reálu Špindlerův Mlýn další výhody s tím, 
že každoročně poskytují tyto slevy pro 100 
až 120 školních skupin. „Stejné číslo oče-
káváme i v nadcházející lyžařské sezoně,“ 
uzavírá. 

Text: Martina Vampulová
Foto: CzechTourism, iStockphoto.com,  
Skiareál Špindlerův Mlýn
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V září venku sice teprve končí léto, cestovní 
kanceláře ale již žijí zimní nabídkou. A nejen 
ony. Tisíce lidí si už vybírá zimní lyžařskou 
dovolenou. V loňském roce si ji podle statis
tik cestovní kanceláře NEVDAMA během 
září koupil každý druhý lyžař. Některé ces
tovky si pospíšily ještě víc a dokonce již mají 
statistiky prvních prodejů. „Lyžařské zájezdy 
jsme letos začali prodávat v polovině srpna. 
Naší nejprodávanější zimní destinací jsou 
rakouské Alpy, dle prvních prodejů je zájem 
znatelně vyšší než loni či předloni,“ uvádí 
Pavlína Pešová za FIROtour.

Garance sněhu
Zatímco Rakousko je pro Čechy atraktivní 
zejména díky lepší dostupnosti, Itálie vede 
v cenové atraktivitě, kvalitě sjezdovek 
a nabízí také stabilní slunečné počasí. 
A jako každou sezonu, tak i na tu nadchá
zející připravily cestovní kanceláře různé 
novinky. 

„Osm z deseti klientů s námi míří na tý
denní pobyty do Itálie. Pozorujeme ale 
také rostoucí zájem o pobyty na čtyři či 
pět dní. I proto jsme v letošním roce rozší
řili nabídku zkrácených pobytů,“ říká Mar-
tin Řimnáč, výkonný ředitel NEVDAMA, 
která spustila předprodeje o prvním záři
jovém víkendu. Stejný trend pozorují 
i ve  FIROtour. „Nabízíme jak týdenní po
byty, tak i množství kratších pobytů včetně 

víkendových. Kratší pobyty poslední roky 
v prodejích vedou nad týdenními. S ohle
dem na to jsme jejich nabídku oproti loň
sku ještě obohatili a rozšířili,“ informuje 
Pavlína Pešová. 

Stejně tak Čedok. Do Itálie nabízí naše nej
starší cestovní kancelář především týdenní 
pobyty, v případě Rakouska rozšířila nabídku 
prodloužených víkendů. Čedok v zimní se
zoně také očekává růst zájmu o Nízké a Vy
soké Tatry na Slovensku.

Další novinkou sezony je tzv. „garance 
sněhu“. „Podmínky pro lyžování v Alpách 
jsou ve všech ohledech lepší než v České 
republice. Pokud by ale v Alpách včas ne
napadlo a klient si neužil předvánoční lyžo
vání, vrátíme mu peníze. To samé se týká 
jarních okrajových termínů od druhé polo
viny března,“ uvádí za CK NEVDAMA Mar
tin Řimnáč.

Novinky si připravila také cestovní kancelář 
FEDE, která se specializuje na lyžařské zá
jezdy do Itálie. „Letos nabízíme výhodné 
ceny pro rodiny s dětmi – děti do 8 let zdar
ma a skipas již v ceně u všech ubytovacích 
kapacit – klientovi tak odpadá zbytečná 
kalkulace. Zařadili jsme samozřejmě oblíbe
né autobusové zájezdy s lůžkovou úpravou 
a rozšířili jsme nabídku wellness hotelů,“ 
informuje Yvetta Federici.

Do Rakouska na vlastní pěst
K jižním sousedům jezdí většina Čechů bez 
služeb cestovní kanceláře a vše si zařizují 
na místě, do Itálie jich naopak drtivá větši
na míří s cestovní kanceláří a využívá 
výhodný nákup zájezdu se skipasy v ceně. 
Nejoblíbenější střediska v Itálii jsou podle 
Yvetty Federici v oblasti světoznámého 
okruhu Sella Ronda a také středisko ob
lasti Alta Valtelliny – Livigno, kde je lyžo
vání jak pro méně náročné klienty, tak 
i pro ty nejnáročnější. „V sezoně 2014 
očekáváme nárůst požadavků na hotely 
a rezidence, jejichž součástí jsou wellness 
centra. Stále větší zájem je o pobyty, kde 
je výhodou dětská cena – nabízíme rodin
né hotely, ve kterých je samozřejmostí 
dítě do 8 let zcela zdarma,“ vyjmenovává 
Yvetta Federici.

Zájem o další vyžití v místě pobytu potvrzu
jí i statistiky kanceláře FIROtour. „I pro 
rodiny s dětmi jsou důležité nejen samotné 
možnosti lyžování v místě a vybavenost 
areálů, ale také další doprovodné služby 
v hotelech. Roste poptávka po komfortních 
hotelech s bohatým zázemím a nabídkou 
wellness služeb,“ říká Pavlína Pešová.

Loňské úspěšné novinky, které se osvěd
čily, se v nabídce objeví i letos. K nim 
patří například u cestovní kanceláře FEDE 
středisko Aprica díky své ceně, kvalitě 
služeb a cenovým výhodám pro rodiny. 
„Další osvědčenou novinkou je lyžařský 
instruktor v oblasti Arabba,“ říká Yvetta 
Federici. 

Nezdražujeme
Co se cen týče, nemusejí se lyžaři obávat 
nijak dramatického zdražení. „Každoročně 
zdražujeme přibližně o 5 procent vzhledem 
ke zvýšeným cenám od našich italských 
partnerů,“ vysvětluje Yvetta Federici a uvá
dí jednu příjemnou informaci: „Ve středisku 
Passo Tonale jsme v loňském roce dosáhli 
výborných výsledků, což se projevilo 
ve snížení cen u nabídek v této oblasti.“ 
FIROtour a Čedok hlásí srovnatelné ceny 
s loňským rokem.

Text: Kamila Ondráčková
Foto: Thinkstockphotos.com

Hurá na lyže: Roste zájem o kratší 
pobyty a wellness 
Nejvíce českých lyžařů bude během letošní sezony opět možné po-
tkat na rakouských a italských sjezdovkách. V letošním roce jich tam 
vyrazí přes půl milionu. Trendem sezony jsou kratší pobyty.
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Na adrese www.braniborsko.cz 
lze najít kvalitní videa a fotogra
fie, představující turistické atrak
tivity této spolkové země. Celá 
prezentace je rozčleněna do zá
kladních obsahových sekcí: Bra
niborsko – okolí Berlína, Zámky 
a zahrady, Historie, Průmyslová 
kultura, Cyklistické trasy, Dovole
ná na lodi, Golf a Lázně a well
ness centra. Každá část je pře
hledně tematicky rozdělena tak, 
aby zjišťování informací probíha
lo co nejrychleji a intuitivně. 
Samozřejmou součástí jsou i ak
tuální informace k nadcházejícím 
akcím na území Braniborska.

Další informace o Německu 
a o Německé turistické centrále 
si můžete vyžádat na emailu 

dzt@dtihk.cz nebo můžete na
vštívit webové stránky  
www.germany.travel. Pro uživa
tele Facebooku má centrála 
adresu profilu www.facebook.
com/NemeckoTuristickaZeme.  

Text a foto: Německá turistická 
centrála

Německá turistická centrála (DZT) i nadále rozšiřuje služby pro české 
turisty. Od září 2013 byla spuštěna česká verze informačního portálu 
turistické organizace Braniborska. 

Braniborsko má českou prezentaci!

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.germany.travel
http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.levnelyze.cz
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TOMáŠ KVASNIČKA 
Singltrek, Nové Město 
pod Smrkem

Z hlediska Singltreku pod Smr
kem nejsou aktivity kraje klíčo
vé, neboť jsme poměrně speci
fický produkt, který návštěvníky 
táhne sám o sobě. Nicméně 
propagační aktivity kraje jsou 
pro nás důležité v tom ohledu, 
že umožňují informovat ná
vštěvníky Singltreku o doplňko
vých aktivitách a aktivitách pro 
špatné počasí. 

Pokud pohlížíme na možnosti 
kraje podporovat cestovní ruch 
realisticky, pak se domnívám, že 
je potřeba jeho aktivity uvítat. 
Líbí se mi portál Cestou neces
tou, ke kterému je poměrně 
jednoduché se připojit a ná
vštěvníkům poskytuje přehledné 
informace. Vítám také, že kraj 
začal být aktivní na sociálních 
sítích. Ty sice fungují spíše pro 
loajální zákazníky, ale je to efek
tivní a levná forma propagace.

Mrzí mě naopak, že Frýdlantsko, 
ve kterém se Singltrek pod 
Smrkem nachází, není veřejnou 
správou rozpoznáno jako své
bytný region cestovního ruchu. 
Jizerské hory z rozvinuté jižní 
strany a z naší severní strany 

jsou totiž od sebe v mnoha 
ohledech, relevantních pro ces
tovní ruch, podstatně odlišné. 

MILOŠ VAJNER 
Centrum Babylon 
Liberec

Cestovním ruchem se profesně 
zabývám od otevření Centra 
Babylon. Letos tomu bude pat
náct let. Za tu dobu se na kraji 
vystřídalo několik náměstků, 
kteří měli pomoci jeho rozkvětu. 
Za toho prvního se kraj oficiálně 
nazýval „Český sever“ a ve zna
ku měl jakousi horskou květinu. 
Propagace se zaměřila hlavně 
na přeshraniční spolupráci. 
Za dalšího se pouštělo žilou 
penězům Evropské unie a posta
vil se obrovský výstavní stánek 
s dominantní maketou vysílače 
Ještěd. Propagovaly se hlavně 
Jizerské hory. Pak nastala éra 
šetření. A přitom se několikrát 
vyměnilo logo a hesla. Od „ba
revné dovolené“ se přešlo 
na „cestou necestou“. Novodobá 
garnitura se zatím nikterak vý
razně neprojevila. Tak nějak by 
to šlo charakterizovat… Zpočátku 
obrovské množství nákladných 
tiskovin a spousta neefektivně 
utracených peněz. Dnes prázdná 
pokladna. A to nemluvím o ne
chvalném zimním mistrovství, 
po kterém zůstaly dluhy. Ale 
i negativní reklama je reklama. 

Uvědomuji si velké možnosti 
veřejné správy a o to více je mi 
líto konečné nízké účinnosti 
vynaložených prostředků. Ale 
zato máme mnoho ocenění 
za různé projekty, portál, slevové 
karty, 3D loga… Zpočátku jsem 
se snažil vnášet logiku do propa
gace cestovního ruchu, ale jako 

soukromý podnikatel jsem vždy 
prohrál. Dodnes nemohu pocho
pit, proč má kraj čtyři regiony 
a opomíjí ten nejnavštěvovaněj
ší – Liberecko. Dominantou je 
a asi dlouho bude Ještěd. Ten se 
po letech znovu vrátil do nového 
typu loga, bohužel standardně 
rozděleného na čtyři barevné 
kostičky… Hluboká filozofie, 
kterou pochopíte až po zasvěce
ném výkladu. 

Když se kdekoli v republice vy
sloví slovo Liberec, asociace 
vedou k Ještědu, Babylonu, zoo 
a botanické zahradě. Tudy projde 
dohromady ročně daleko přes 
milion registrovaných návštěvní
ků. Kéž by se takovou návštěv
ností mohly pochlubit i ostatní 
regiony Libereckého kraje. A po
kud si pročtete nějaký server 
vzniklý z veřejných peněz, obje
víte tam spoustu obecného, ale 
téměř žádný konkrétní odkaz. 
V podvědomí úředníků totiž je 
zakódováno, že nemohou pod
porovat soukromý sektor. Ten ať 
se o sebe postará sám. A tak 
jsem se po léta staral a rezigno
val na jakoukoli rozumnou pro
pagační pomoc ze strany veřejně 
sféry. Dva oddělené světy para
lelně si po léta žijící…

Nejsem skeptický, jen jsem se 
naučil akceptovat realitu. Do Li
berce jsem se kdysi dávno přistě
hoval a stal se ze mne lokální 
patriot. Toto město má spoustu 
krás a je obklopeno nádhernou 
přírodou. Je snadno dostupné 
po dálnici od Prahy a leží v troj
mezí států. Kraj má obrovský 
potenciál cestovního ruchu, mar
ketingově zatím neuchopený.

Teď bych se měl vrátit k zábavní
mu a společenskému komplexu 

Babylon. I zde se za ta léta mno
ho změnilo. Stále větší popularitu 
si získává iQpark a na jaře se 
otevře obrovské science centrum 
IQlandie. Rozrostlo se wellness 
na dvojnásobnou plochu, akva
park prochází výraznou interiéro
vou obměnou, modernizovala se 
laser game. To vše už neleží 
na mých bedrech. Já se teď více 
věnuji prostředí golfového areálu 
Ještěd.

A co bych rozvoji cestovního 
ruchu Liberecka přál do budouc
na? Asi zpřístupnění lyžařských 
sjezdovek i z druhé strany. Aby 
se z Liberce stal „Český Inns
bruck – město, kde se nahoře 
lyžuje a dole baví“.

JAROSLAV SVOBODA 
Czech Inn Hotels, 
Harrachov

Aktivity kraje hodnotím nedo
statečně! Potenciál Libereckého 
kraje v oblasti cestovního ruchu 
je obrovský (historie, kvalitní 
geografická poloha, široké spek
trum nabízených možností… ), 
přičemž aktivita kraje i měst 
a obcí se zaměřuje většinou 
pouze na jednorázové akce 
(sportovní nebo jiné) s krátko
dobým a neměřitelným efek
tem. Chybí především systema
tický, strategický, cílený marke
ting a propagace, a to jak v Če
chách, tak i v zahraničí! 

A zda aktivity kraje přispívají 
k podpoře podnikatelských akti
vit? Velmi málo a omezeně. 
Ostatně o výsledku této „přida
né hodnoty“ svědčí pravidelný 
trvalý pokles návštěvnosti regio
nu v posledních letech.

Kladně vnímáme spíše podněty 
nebo lépe řečeno nerealizova
né projekty. Naše podnikatel
ské aktivity jsou v Harrachově, 
kde se dlouhá léta hovoří např. 
o propojení vleků s Rokytnicí 
nebo zřízení lázeňského města. 
Jistě dobré a perspektivní ná

Podnikatelé a další profesionálové v cestovním ruchu z Libereckého 
kraje byli, ve srovnání se svými kolegy z kraje Královéhradeckého, po-
kud jde o hodnocení přístupu kraje k rozvoji a podpoře cestovního ru-
chu mnohem ochotnější. A jejich názory nejsou vůbec nezajímavé…

Vox populi Libereckého kraje

otázky cot 
buSinESS
1)  Jak hodnotíte aktivity krajského 

úřadu v oblasti cestovního ruchu 
a jeho podpory? 

2)  Přispívají k podpoře aktivit podni-
katelů a dalších subjektů v kraji? 

3)  Jaké aktivity či projekty vnímáte 
kladně a kde případně vidíte 
problémy či rezervy?
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pady, jejich realizace je však 
bohužel v nedohlednu.  

JAROSLAV JEDLIČKA 
OREA Vital Hotel Sklář, 
Harrachov

V obecné rovině si myslím, že 
Liberecký kraj a zejména odbor 
cestovního ruchu vyvíjí celou 
řadu konkrétních aktivit vedou
cích k propagaci kraje a jak je 
mi známo, tak také spolupracu
je s místními úřady a dává jim 
možnost lokální prezentace. 

Dává prostor všem podnikate
lům pro prezentaci na svých 
stránkách a velmi často repre
zentuje na veletrzích. Pořádá 
propagační akce a soutěže.

Vzhledem k tomu, že působím 
v Harrachově, musím odpovědět 
z pozice zástupce místního pod
nikatele. Jsem si vědom toho, že 
i zde kraj podpořil řadu projektů, 
jako je včelí stezka apod. Nyní 
jsem viděl nové video prezentu
jící Krkonoše, což je mimocho
dem zdařilá práce. Na druhou 
stranu kraj řadu projektů odmítl 
a nepodpořil. 

Harrachov doplácí na geogra
fické umístění. Vzhledem k čle
nění krajů spadá pod Liberecký 
kraj a ten, dle mého názoru, 
věnuje více prostoru Jizerským 
horám a dalším místům mimo 
Krkonoše.

Jako podnikatel mohu říci, že 
mnoho aktivit, do kterých jsme 
zapojeni, funguje pod patronací 
Královéhradeckého kraje a dal
ších spolků přímo se starajících 
o region Krkonoše.

Mívám někdy pocit, že cestovní 
ruch je podceňován a nepřikládá 
se mu zasloužená důležitost. 
Zejména pro tento region jde 
přitom o klíčovou oblast, a proto 
si zaslouží vyšší pozornost a pře
devším spolupráci všech zaintere
sovaných stran. Spolupráce a ko
munikace je prostor, kde musíme 
určitě všichni přidat. Jen příklad, 
po letošních povodních uvolnil 

Liberecký kraj peníze na opravu 
dvou mostů v Harrachově (nejed
nalo se o řešení havárie). V den 
zahájení opravy jsem se dozvě
děl, že příštích 5 měsíců bude 
omezen přístup k našemu hotelu. 
Hosté budou muset volit jinou 
cestu pro příjezd. To znamená, že 
jsem dostal jen několik hodin 
na to, abych zabezpečil značení 
k hotelu. Na vlastní náklady jsme 
museli pořídit dopravní značení 
(schválené příslušným odborem) 
pro objížďku. Výroba trvala něko
lik dní a my řešili stížnosti hostů. 
Toto vše jen pro to, že místní 
podnikatelé (a to se tato akce 
dotkla celé řady ubytovatelů 
a poskytovatelů služeb) nebyli 
včas a správně informováni. Proto 
se ptám, zda a kdo řídí komunika
ci. Zamýšlí se někdo nad skuteč
nými potřebami našich hostů, 
hostů tohoto regionu? 

-red-

O růst návštěvnosti Libereckého 
kraje se v prvním pololetí posta
rali hlavně cizinci, kterých výraz
ně přibylo. Za prvních šest měsíců 
letošního roku se jich v Liberec
kém kraji ubytovalo 95 652, což 
bylo o 22,5 procenta více než 
ve stejném období loňského roku. 
Výrazný příliv zahraničních hostů 
zaznamenali ubytovatelé hlavně 
ve druhém čtvrtletí, kdy se jich 
v kraji ubytovalo o 44 procent 
více než loni. Od dubna do konce 
června se v kraji ubytovalo 
43 024 cizinců, o rok dříve jich 
bylo jen 29 831. Tak výrazný 
nárůst návštěvnosti statistici 
v žádném jiném kraji nezazname
nali. 

Tuzemských turistů naopak 
v prvním pololetí v kraji nepatr

ně ubylo. V hotelech a penzio
nech se jich ubytovalo do konce 
června 241 396, což bylo o 0,6 
procenta méně než před rokem. 
Výrazný úbytek tuzemských 
hostů zaznamenali ubytovatelé 
hlavně ve druhém čtvrtletí, kdy 
přijelo o 5,8 procenta českých 
turistů méně než před rokem. 
V kraji se ve druhém čtvrtletí 
ubytovalo jen 104 592 tuzem
ských hostů, o rok dříve jich bylo 
přes 111 000. Podobný nebo 
dokonce ještě větší úbytek do
mácích turistů zaznamenala 
od dubna do června většina 
krajů s výjimkou Prahy a krajů 
Olomouckého a Zlínského. 

V ubytovacích zařízeních strá
vili turisté ve druhém čtvrtletí 
celkem 428 171 nocí, což před

stavuje meziročně jen nepatr
ný nárůst o 0,4 procenta. 
Turisté v průměru zůstávali 
necelé tři noci, delší pobyty 
volí cizinci, kteří tvořili ve dru
hém čtvrtletí 30 procent ná
vštěvníků. Počet přenocování 
zahraničních hostů stoupl 
ve druhém čtvrtletí meziročně 

o 15,7 procenta, zatímco u tu
zemských o 3,4 procenta klesl. 

Nejpočetnější skupinou zahra
ničních turistů jsou tradičně 
v Libereckém kraji Němci, 
kterých přijelo v první polovi
ně letošního roku bezmála 
41 000, což je 43 procent 
všech zahraničních hostů 
v kraji. Stále početnější skupi
nou jsou také Poláci, kterých 
se za prvních šest měsíců 
v kraji ubytovalo přes 12 000. 
Přibývá turistů z Ruska, jichž 
do kraje zamířilo bezmála 
4 800. Více než trojnásobně 
stoupl meziročně počet turistů 
z Číny, přesto zatím tvoří jen 
zanedbatelnou skupinu. 
Do konce června jich do kraje 
přijelo 663, před rokem jich 
bylo 213. Přes tisíc návštěvní
ků přijelo z Jižní Koreje. 

-čtk- a -red-

Návštěvnost kraje – důvod ke spokojenosti

hoSté ubytovaní v libErEckém 
kraJi vE 2. čtvrtlEtí 2013 a 2012

Hosté 2013 2012
Index 
13/12  
(v %) 

Cizinci 43 024 29 831 44,2 

Domácí 104 592 111 032 −5,8 

Celkem 147 616 140 863 4,8 

Zdroj: ČSÚ

Do Libereckého kraje přijelo letos v prvním pololetí 337 048 turistů, což bylo 
o pět procent víc než ve stejném období loňského roku. Meziroční růst ná-
vštěvnosti patřil podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) k nejvyšším v zemi.

Screenshot turistického portálu kraje
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Několikadenní výlet začněme na jihozápa
dě, v místech, která učarovala Karlu Hynku 
Máchovi. Rád se toulal kopcovitým krajem 
s tajemnými roklemi, hlubokými lesy a vr
chy se zříceninami hradů. Jen zdánlivě ale 
půjde o „pouhá“ romantická putování kraji
nou, jaká měl básník rád. V Doksech, na Má
chově jezeře, na Bezdězu, ale i v bývalém 
vojenském prostoru Ralsko si totiž na své 
přijdou i sportovně založení turisté, děti 
nebo senioři. 

Ubytování zvolíme v  Doksech, v nejzná
mějším rekreačním a kdysi vyhlášeném 
lázeňském letovisku severních Čech a do
slova v srdci Máchova kraje. „Rodinám 
s dětmi doporučím rekreační středisko Jach
ta ve Starých Splavech, které je vzdálené 
přibližně deset minut od Máchova jezera. 
Jde o lokalitu Pod Borným. Na pláž Máchova 
jezera je to chůzí zhruba dvacet minut,“ 
popisuje polohu této chatové osady Věra 
Spilková z Infocentra v Doksech. Nabízí se 
i nově zrekonstruované rekreační středisko 
na břehu Poselského rybníka Poslův Mlýn 
s nádherným výhledem na Bezděz, s mo
derním vybavením a možností vyžití pro 
děti, když je nevlídné počasí. Mohou si hrát 
uvnitř v moderně vybavených učebnách.

Komiks ožívá v muzeu 
Nejen děti ale i pamětníky nadchne zdejší 
teprve dva roky staré Muzeum Čtyřlístek, 
věnované kultovnímu českému komiksu. 
Najdou ho v podkroví městské knihovny. 
Jedná se o interaktivní expozici zaměřenou 
na historii tohoto kresleného komiksu. „Do
zvíte se, jak komiks vznikal a jak se takový 
komiks vlastně tvoří. K vidění jsou ukázky ze 
starých čísel. Jejich autor Jaroslav Němeček 
zasadil děj příběhů právě do okolí Doks. 
Z těch se staly Třeskoprsky, z Máchova jeze
ra Blaťák a hrad Bezděz přejmenoval na Bez
zub. Návštěvníci uvnitř uvidí i všechny čtyři 
postavičky, tedy Fifinku, Bobíka, Myšpulína 
i Pinďu v životní velikosti. Děti mohou hrát 
hry na počítači, které s komiksem souvisejí. 
Na hlavolamech si mohou vyzkoušet svoje 

dovednosti,“ přibližuje nabídku zajímavého 
muzea Věra Spilková. Muzeum je otevřeno 
celoročně. Mimo sezonu je přístupné jen 
o víkendech, ve všechních dnech pouze pro 
předem objednané skupiny. V sezoně pak 
mimo pondělí každý den. 

Zdatnější děti se s rodiči mohou vydat 
na putování kolem Máchova jezera po na
učné stezce nazvané Se Čtyřlístkem kolem 
Blaťáku. Trasa měří patnáct kilometrů, vede 
po žlutém turistickém značení okolo Mácho
va jezera a má čtyři zastavení, každé přiblíží 
danou lokalitu. Konečná zastávka stezky je 
právě v Muzeu Čtyřlístek. 

Jezero s nádechem dobrodružství
Když je hezké počasí, děti a další plavci 
přivítají návštěvu tropického akvaparku 
ve Starých Splavech, které jsou součástí 
Doks. „V areálu se nachází spousta neob
vyklých vodních atrakcí jako obří trampolíny, 
vodní houpačky, vysoké ledovce a další 
lákadla. Součástí areálu je také bazén za
puštěný do jezera,“ dodává Spilková.

Pokud jsou turisté akčnější povahy, mohou 
si vyzkoušet jungle creek – lezení v koru
nách stromů. Obě lanová centra naleznou 
na nových místech, protože letos změnila 
své předchozí lokality. První je v kempu 
Borný ve Starých Splavech, druhé je v areá
lu Termit 25 v Doksech. Lanová centra mají 
několik okruhů od malého po velké. Každý 
si může vybrat obtížnost podle svých sil. 

Jezero vybízí k projížďkám po hladině. Lodní 
doprava tu má téměř stoletou tradici. 
Okružní plavba trvá přibližně třicet minut. 
V letní sezoně jezdí z Doks do Starých Spla
vů a zpět vláček, koňské povozy vozí zá
jemce po městě nebo na pláž. 

Komu vyhládne, může se občerstvit v re
stauraci hotelu Port, která je přímo na pláži 
Máchova jezera a má certifikát Czech Spe 
cials. Mezi další zdejší vyhlášené gastrono
mické provozy patří restaurace Na Rychtě 

v Jestřebí, nebo restaurace hotelu Bezděz, 
kde se každé dva měsíce koná nějaká se
zonní gastronomická akce. Na podzim jsou 
to například  zvěřinové hody.

Mácha v muzeu i na výšlapu
Kdo má rád historii, literaturu a lidovou 
architekturu, toho v infocentru nasměrují 
na křižovatku ulic Komenského, Valdštejn
ské a Máchovy, kde stojí takzvaný Hospitá
lek. Roubenka se šindelovou střechou a vě
žičkou je nejstarším domem v Doksech 
a dnes se v něm nachází Památník Karla 
Hynka Máchy. Kromě máchovské expozice 
zde můžete zhlédnout trvalou výstavu vě
novanou vývoji rybářství a rybníkářství 
na Českolipsku. Budova kdysi sloužila jako 
útulek pro vysloužilé panské služebníky ze 
zámku, později i jako sirotčinec. 

V nedaleké Bělé pod Bezdězem je v zámec
kých prostorách nově otevřená expozice 
Máchova kraje. Ta poskytne i zajímavosti 
o počátcích turismu v Máchově kraji a o his
torii rekreace na Máchově jezeře.  

Na Bezděz, kam Mácha rád chodil, se dnes 
turisté dostanou po stezce nazvané právě 
po tomto básníku českého romantismu. 
Na takzvanou Máchovu cestu, což je označení 
červené turistické trasy vedoucí z Mělníka 
do České Lípy, se lze napojit v Doksech na ná
městí Republiky. Tato trasa je součástí mezi
národní turistické trasy E10. „Trasa z Doks 
na Bezděz měří sedm kilometrů. Za hodinu 
a půl jste na nahoře na hradě, odkud je nád
herný výhled do celého Máchova kraje.

Prodloužený víkend 
v Libereckém kraji
Je sice nejmenším regionem v republice, přesto v počtu zají-
mavých výletních cílů nezaostává za svými většími sousedy. 
Malá rozloha může být pro cestování naopak výhodou.

Obr. 1

1)  Památník Karla Hynka Máchy v Doksech

2)  Osobní přítomnost v blízkosti vysílače 
na Ještědu se nedá popsat, musí se prožít

3) Cyklista na Mariánské stezce

4)  Čtyřikrát do roka se konají pochody 
Máchovi v patách
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Vybrat si lze ze tří výhledových míst. Nejlepší 
se naskýtá velké  věže, která umožňuje kru
hový výhled. Když je hezké počasí, jsou odtud 
vidět Krkonoše i Jizerské hory. Prostě je vidět 
široko daleko,“ říká Věra Spilková. 

Postava básníka se objevuje i v dalším turis
tickém produktu. Čtyřikrát do roka se konají 
kulturnědidaktické pochody Máchovi v pa
tách. Jde o putování nejen po Máchově kraji, 
ale vždy s K. H. Máchou a jeho dílem. 
Na začátku i během cesty se účastníci se
tkají se samotným K. H. Máchou a s jeho 
přáteli. V cíli na turisty čeká nejen humorná 
máchovská divadelní skeč, ale také Pamětní 
list, razítko do speciální Putovní knížky. 
Oboje se již stalo i sběratelkou záležitostí. 
„Termíny pochodů se zájemci dozví 
na webových stránkách Městského kultur
ního střediska v Doksech nebo Bělé pod 
Bezdězem,“ radí Věra Spilková.

Za lidovou architekturou se lze vydat 
do sedm kilometrů vzdálené vesničky Žďár, 
která spadá pod Doksy. Ve vesnické památ
kové rezervaci jsou některé roubenky na
prosto unikátně vestavěny přímo do skály.

„Doksy a okolí jsou sice relativně malým 
územím, ale aktivit se tu dá dělat spousta. 
A to i po celý rok. V zimě je nádherné 
bruslení na Máchově jezeře. Zasněžené 
plochy se upravují pro bruslaře i pro běžka
ře. Když je led jako zrcadlo, bruslení na je
zeře je opravdu velmi působivé,“ láká 
k zimní návštěvě Věra Spilková z Infocentra 
v Doksech.  

Vojáky vystřídali turisté
Další, především sportovní, vyžití nabízí 
nedaleký bývalý vojenský prostor Ralsko. 
Dobré rady poskytnou v Informačním 
centru v Mimoni, šestnáct kilometrů 
vzdálené od Doks. Tam poradí, co vše lze 
na tomto území, obsazeném kdysi vojá
ky, dělat. Třeba se vydat na nově vybu
dované naučné stezky Jeřáb nebo Kolem 
velké Bukové. 

Území bylo spoustu let pro veřejnost ne
přístupné, takže je zdejší příroda velmi 
zachovalá. Dokonce se tu nachází spousta 
druhů endemických rostlin, které jinde 
ve světě nerostou. „Ralsko je rájem cyklis
tů. Vzniká tu hodně cyklostezek. Některé 
jsou asfaltové, jinde je šotolina,“ vysvětlu
je Věra Strižová z Městského informačního 
centra v Mimoni. Jako cyklistka by doporu
čila cyklotrasu, která vede z Mimoně k Pa
mátníku generála Sochora. „ Jedete hezkou 
přírodou, okolo jsou skály, opravdu lahoda 
pro oko. Dojedete až do Stráže pod Ral
skem, kde si můžete dát výbornou zmrzli
nu. Okruh není náročný, jde o značenou 
cyklostezku, takže tam nepotkáte auta. 

Využívají ji i bruslaři. Ti si také dobře za
jezdí i na bývalém vojenském letišti 
v Hradčanech, kde je skvělý povrch pro 
bruslení i cyklistiku.“

Vzhůru na Ještěd!
Odjezd z Libereckého kraje je nemyslitelný 
bez návštěvy vrcholu Ještědu. Kdo ještě 
nikdy nepohlédl na blízké či vzdálené okolí 
Liberce, se určitě nenechá ochudit o ojedi
nělý zážitek. Ačkoliv siluetu televizního 
vysílače s hotelem zná kdekdo, osobní pří
tomnost v blízkosti ojedinělé architektonic
ké stavby je něco zcela nepopsatelného. 
Musí se prostě prožít. Dobrým důvodem 
k návštěvě je třeba letošní 40. výročí ote
vření vysílače. „Nahoru na Ještěd se dosta
nete různým způsobem,“ radí Pavlína Kuch-
tová z Městského informačního centra 
v Liberci. Přímo k vysílači jezdí kabinková 
lanovka, kterou provozují České dráhy. Letos 
slaví osmdesát let. Sedačková lanovka, 
která ale mimo sezonu jezdí jen o víken
dech, doveze turisty na Skalku. Odtud mu
sejí na vrchol Ještědu dojít ještě asi dva 
kilometry po hřebeni. Na Ještěd vede zdola 
i dobře značená turistická trasa. 

Shora je při jasném počasí dohlednost až 
do vzdálenosti 140 kilometrů. Úžasný roz
hled je i z restaurace zdejšího horského 
hotelu, který v objektu vysílače sídlí. 

Restaurace hotelu je zařazena do průvodce 
nejlepších restaurací s názvem Maurerův 
výběr 2013. I samotný interiér je pozoru
hodný. Restauraci je možno navštívit nejen 
přes den, ale třeba také večer. Hoteloví 
hosté si s výhledem vychutnají i snídani.

„Turisté mohou ke zpáteční cestě využít 
novinky, z Ještědu se totiž dá sjet také 
na koloběžkách. Půjčovna je nahoře a dolů 
se nemusí jet po silnici, ale dá se využít 
i terén na pláni. Když sjedou do Kryštofova 
údolí, v místní restauraci koloběžku vrátí 
a zpátky do Liberce dojedou vlakem,“ po
pisuje Pavlína Kuchtová tečku za výletem 
na Liberecko. 

Text: Stanislava Neradová
Foto: Stanislava Neradová, Informační 
centrum Doksy

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 2
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Nejdelší vyznačenou hřebeno
vou trasou v Čechách je již více 
než sto let tzv. Blauer Kammweg 
neboli Modrá hřebenovka. V do
bách své největší slávy se táhla 
od Blankensteinu nad Sálou 
(Saale) v Německu přes celé 
Krušné hory, Českosaské Švýcar
sko, Lužické, Ještědské a Jizerské 

hory, Krkonoše, Broumovsko, 
Orlické hory a Sněžník až 
na Praděd. Cesta v mnoha mís
tech překračovala hranici z jedné 
strany na druhou, vesměs ov
šem sledovala hlavní hraniční 
horský hřeben.

Liberecký kraj společně s ně
meckým partnerem Landkreis 
Görlitz (okres Zhořelec) realizují 
projekt podpořený Evropskou 
unií na znovuobnovení části této 
hřebenové cesty. Obnovená 
trasa Hřebenovky vede od Orle 
přes území Libereckého kraje 
do německé oblasti Žitavských 
hor a spojuje atraktivní místa 
vrcholových partií Jizerských hor, 
Černostudničního a Ještědsko
kozákovského hřbetu, Lužických 
a Žitavských hor. Užívat ji mohou 
jak pěší turisté a cyklisté, tak 
v zimě i běžkaři. 

Tři paralelní trasy – pro turisty, 
cyklisty a běžkaře – byly pečlivě 
vybrány, aby procházely jak 
známými lokalitami českoně

meckého pohraničí, tak i místy, 
která jsou sice turisticky zajíma
vá, ale zatím jen málo využíva
ná. Trasy jsou navrženy tak, aby 
nedocházelo ke kolizím mezi 
pěšími turisty a cykloturisty. 
Trasy jsou kompletně proznače
ny a označeny směrovkami 
s logem Hřebenovky. 

Pěší trasa má severní a jižní 
větev, které shodně začínají 
na českopolském pěším pře
chodu na mostě přes Jizeru 
v Orle v Jizerských horách. Se
verní trasa dále pokračuje přes 
vrcholové partie Jizerských hor, 
přes Smědavu, Holubník, Ptačí 
kupy a Poledník. Kolem Oldři
chova v Hájích pokračuje trasa 
do Albrechtic u Frýdlantu, Václa
vic a Hrádku nad Nisou/Hartau, 
kde překračuje státní hranici. 
Na německém území pokračuje 
do Oybina, na vrchol Hochwald 
(Hvozd), kterým prochází čes
koněmecká státní hranice, 
a dále do Jonsdorfu. Na českou 
stranu se trasa opět vrací 
na hraničním přechodu Černá 
brána a je zakončena v Nové 
Huti na hranicích s Ústeckým 
krajem. Jižní trasa vede z Jizerky 
přes Desnou, Tanvald, Čer

nostudniční hřeben na Milíře 
a dále pokračuje přes Ještědský 
hřeben na Ještěd. Pěší trasa 
vede návštěvníka dále do Petro
vic a končí na českoněmecké 
hranici u Lückendorfu, kde se 
napojuje na severní větev. 

Cyklotrasa vede také ve dvou 
větvích, severní a jižní. Obě 
začínají v osadě Jizerka. Severní 
větev dále pokračuje Smědavu, 
Hřebínek, Oldřichov v Hájích 
a Mníšek do Chrastavy a Hrádku 
nad Nisou, kde na hraničním 
přechodu Hartau přechází na ně
meckou stranu. Tam prochází 
kolem Olbersdorfského jezera 
a pak podél řeky Mandau přes 
Grosschönau a Herrenwalde 
na hraniční přechod v Dolním 
Podluží / Waltersdorfu. Jižní 
větev vede od osady Jizerka dále 
přes Mariánskohorské boudy 
do Antonínova, Albrechtic v Ji
zerských horách a Smržovky. 
Dále pak stoupá na Černostud
niční hřeben a pokračuje přes 
Ještědský hřeben do Rynoltic. 
Lužickými horami prochází přes 
Heřmanice a Mařenice a Horní 
a Dolní Světlou opět až na hranici 
s Ústeckým krajem v Nové huti.

Trasa pro běžecké lyžování má 
dvě části, v Jizerských a Lužic
kých horách. Jizerská část začíná 
na českopolském pěším přecho
du na mostě přes Jizeru v Orle 
v Jizerských horách a pokračuje 
přes Jizerku, Smědavu a Hřebínek 
do Oldřichova v Hájích. Trasa 
v Lužických horách vede z Louč
né v Hrádku nad Nisou na hra
niční pěší přechod na Lvím Buku 
přes Lückendorf podél českoně

mecké hranice až na hraniční 
pěší přechod Černá brána.

Projekt Hřebenovka má dvě části  
– stavební a marketingovou. 
V rámci stavební části bylo kro
mě proznačení tras vybudováno 
5 odpočinkových míst s prvky 
dětského hřiště (Smržovka, Mní
šek u Liberce, Hrádek nad Nisou, 
Rádlo – Milíře, Mařenice), 9 pří
střešků, 24 laviček, 9 stojanů 
na kola a 51 venkovních map 
s vyznačenými turistickými trasa
mi. Německý partner projektu 
realizuje na svém území prozna
čení tras hřebenovky pro pěší 
turisty, cyklisty a lyžaře pomocí 
rozcestníků a směrových cedulí. 
Trasy budou osázeny 6 informač
ními tabulemi, 2 panoramatický
mi cedulemi na Scharfensteinu 
a na vyhlídkové plošině u chaty 
na Hvozdu a 15 lavičkami. 

V rámci marketingové části pro
jektu byl společně vydán infor
mační leták, brožura s tipy 
na výlety a mapou a spuštěn 
webový portál o projektu Hřebe
novka s tipy na výlety, přehle
dem služeb v cestovním ruchu 
na trase a v okolí Hřebenovky, 
interaktivní mapou, fotogalerií, 
virtuálními fotografiemi, na adre
se www.hrebenovka.cz. Kromě 
toho bude také uspořádána 
putovní výstava velkoformáto
vých fotografií zajímavostí 
na trase a informačních panelů 
o projektu, která bude postupně 
instalována v informačních cent
rech po trase Hřebenovky jak 
na české, tak na německé straně. 

Text a foto: Liberecký kraj

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti 

Projekt Hřebenovka je financován z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Objevujte krásy Libereckého  
kraje z hřebenů hor
Hřebenovka propojí atraktivní místa vrcholových partií hor 
od Jizerských hor po Žitavské hory. www.hrebenovka.cz

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.levnelyze.cz
http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://www.hrebenovka.cz
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Krajská metropole by sama vystačila na ví
kendový pobyt. Tak se v ní alespoň ubytuje
me, a pokud bude horší počasí, projdeme si 
tuto pomyslnou učebnici architektury, kterou 
obohacují především nonšalantní budovy 
navržené architekty Gočárem a Kotěrou. 
Z Hradce Králové pak můžeme podnikat 
hvězdicové výlety do okolí. Cíle našich výprav 
jsou zhruba tak do patnácti kilometrů. Na vět
šinu z nich můžeme vyrazit na kole, protože 
Hradecko je protkáno hustou sítí stezek.

Nejprve se ale ubytujme. „Pokud někdo hledá 
ubytování přímo v historickém centru města 
a za příznivou cenu, doporučil bych moderně 
zrekonstruovaný Penzion Amátka na Malém 
náměstí,“ říká Robert Průcha z Destinačního 
managementu Hradecko. Cyklistům navrhuje 
využít také služeb kempu u Stříbrného rybní
ka. V přírodní nádrži je příjemné koupání, 
nechybí tam tobogan ani lanový park. K pře
spání poslouží stany nebo chatky. Kemp na
jdou turisté na výjezdu do Třebechovic pod 
Orebem, kam se v rámci našeho putování 
po Královéhradeckém kraji rozhodně vypraví
me. Především za unikátním betlémem.

Kolaře mají na Hradecku rádi 
Značku Cyklisté vítáni najdou turisté napří
klad na Šrámkově statku s oblíbenou cyklo
hospůdkou v městské části Piletice, ale 
i v Penzionu U mlýna, rovněž na kraji města. 
Zrekonstruovaná ubytovna stojí ve směru 
ke Stříbrnému rybníku, který se rozprostírá 
na okraji hradeckých městských lesů, kde 
kvalitní povrchy najdou vedle cyklistů i in
line bruslaři. Stezka, v noci osvětlená, je 
nově prodloužena až do Bělečka. Aby se 
děti nenudily, mohou se v této lokalitě vy
pravit na stezku pohádkovou, kde na ně 
čekají pohádkové postavy vyřezané ze 
dřeva. Vše doplňují pohádky Marty Pohne
rové, která vymýšlí báchorky o Hradecku.

Koupání ve Stříbrném rybníku je příjemné. 
Pokud nemá někdo rybníky rád, může dát 
přednost koupališti Flošna. Rušno bývá 
i na okolních řekách. Orlici využívají hlavně 
vodáci. „Mezi Třebechovicemi a Hradcem 

Králové najdou trasu uzpůsobenou pro 
splouvání. V Krňovicích mají k dispozici 
přístaviště a po meandrech Orlice se dosta
nou až do Hradce,“ popisuje možnosti puto
vání po vodě náš průvodce Robert Průcha.

Pokud nemají vodáci vlastní loď, mohou 
využít služeb půjčoven. Fungují v Krňovicích 
a Týništi nad Orlicí. Voda je tu klidná. 
Po cestě jsou i záchytná stanoviště a trasa 
má vodácké značení, které upozorní na růz
né změny na vodě. 

Výlet za pivem a dobrým jídlem
Kdo se vydá na výlet po souši, může zajet 
ochutnat kvasnicové pivo Car, které vyrábějí 
v minipivovaru v Bělči nad Orlicí na cestě 
mezi Stříbrným rybníkem a Krňovicemi. 
„Hostinec U Hušků, kde pivo čepují, bývá 
v obležení cyklistů,“ popisuje Průcha oblibu 
regionálního produktu. Další menší pivovar 
najdou zájemci v krajském městě v sídle 
Královéhradeckého kraje. V Regiocentru  
funguje malý pivovárek Rambousek, kde se 
lze na proces vaření piva podívat. A na dobrý 
oběd radí Robert Průcha zavítat třeba do sty
lové restaurace Na statku v Kuklenách, míst
ní části statutárního města Hradec Králové.  

A na kterou cyklostezku se vydat dřív? Třeba 
právě na tu nejnovější, která vede do Smiřic, 
vzdálených patnáct kilometrů. Cesta pak 
pokračuje na Kuks do bývalého zaopatřovací

ho ústavu pro vojenské vysloužilce se špitá
lem a konventem. „Na tuto nenáročnou trasu 
se mohou vydat i rodiny s dětmi. Vede proti 
proudu Labe po rovinatém terénu. Ve Smiři
cích je k vidění zámecká kaple Zjevení Páně 
v areálu zámku, který čeká na rekonstrukci. 
Jde o úžasnou barokní kapli s nádherným 
interiérem,“ láká k prohlídce Robert Průcha.

Jako před staletími
Pokud někdo má rád hrady a zámky, doporu
čuje návštěvu Hrádku u Nechanic nebo tro
chu vzdálenějšího zámku Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou. Kdo nechce na zá
mek, může se vydat na putování za tradice
mi a za lidovou architekturou. Musí zvolit 
směr na východ od města. Tudy vede cesta 
do skanzenu v Krňovicích.  

Prodloužený víkend 
v Královéhradeckém kraji
Ačkoliv regionu nechybějí hornaté terény, dokonce s nejvyš-
ším vrcholem v zemi, zvolíme rovinatější terén. V okolí Hradce 
 Králové je ho dostatek. Stejně jako zajímavých výletních cílů.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 5
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Přespat lze třeba v rodinném penzionu 
Statek u Kynosů, vzdáleném jedenáct kilo
metrů od Hradce. „Čeká na vás ubytování 
na zrekonstruovaném statku, kde je zacho
ván zdejší typický ráz,“ vysvětluje Průcha. 

Majitelé penzionu manželé Kynosovi zařídili 
venkovskou usedlost v selském stylu. Hosté 
tu najdou venkovní posezení s ohništěm, 
pískoviště, houpačky a stylovou světničku 
jako z pohádky. Prostě čas babiček tu dýchá 
z každého koutu. Přímo za statkem stojí Po
dorlický skanzen lidových staveb v Krňovi
cích. Jeho provozovatelé Ekocentrum Orlice 
a Dřevozpracující družstvo, které navazuje 
na republikové truhlářství Josefa Ladýře, 
zprostředkují návštěvníkům atmosféru zapo
menutého venkova minulého a předminulého 

století. V bývalé škole pořádají příležitostné 
ukázky pečení chleba v tradiční peci vytápě
né dřevem. Areál je přístupný od května 
do konce října. Návštěvy pro skupiny turistů 
lze domluvit během celého roku. 

Podívaná nejen pro děti
Z Krňovic už zbývají jen pouhé dva kilome
try do vesničky Třebechovice pod Orebem, 
známé Mekky českých betlémů. Od letoš
ního září se opět otevřela proměněná ex

pozice známého Proboštova betlému. Me
chanický betlém vytvořili ze dřeva lidoví 
řezbáři Josef Probošt a Josef Kapucián před 
více než sto lety. Na ploše 7 × 3 × 2 metry 
umístili téměř dva tisíce vyřezávaných dílů. 
O mechanismus se postaral povozník a se
kerník Josef Friml.

Nově si lze prohlédnout tento unikátní 
betlém i z druhé strany, kde je vidět onen 
dřevěný mechanismus. K vidění jsou 
i další betlémy ze sbírek zdejšího muzea.
„Pro malé děti je to velký tahák, vidět 
figurky, jak se hýbají,“ říká náš průvodce.
Nejen děti určitě nadchne i archeopark 
ve Všestarech, který poutavou formou přibli
žuje život, zvyky, řemesla a obyčeje pravě
kých lidí. Cyklisté sem dojedou po naučné 

cyklostrase, která sem vede z Hradce Králové. 
„V okolí archeoparku najdou kolaři archeocy
klotrasu, která vede po naučných stezkách. 
Lidé se tam dozvědí mnoho zajímavých věcí,“ 
naznačuje pojetí stezky Robert Průcha.

Procházka mezi pomníčky vojáků
Odtud může výlet pokračovat na Chlum, 
kde se odehrála jedna z největších bitev 
devatenáctého století v Evropě. Její výsle
dek ovlivnil nové dělení Evropy. Prusko
rakouskou bitvu na Chlumu roku 1866 
připomíná zdejší památník. V moderním 
multifunkčním sále muzea vybaveném 
špičkovou technologií se návštěvníci se
známí s rozdílnými způsoby boje obou 
zúčastněných stran a prohlédnou si i vo
jenské uniformy. Bitvu přibližuje dioráma, 
na které autoři výstavy rozmístili téměř 
pět set cínových vojáčků.

V areálu historického bojiště je rozmístěno 
460 pomníků, pohřebišť i symbolických 
památníků. Pěší turisté i kolaři se mohou 
vydat na čtrnáctikilometrový okruh památ
kami této bitvy. Po návratu do Hradce Králo
vé z výletů po okolí si určitě necháme pro
stor a čas i na prohlídku východočeské 
metropole. „Naše turistické informační cent
rum zajišťuje pro zájemce procházky s prů
vodcem historií města i tak zvaným Salo
nem republiky po Gočárových a Kotěrových 
stavbách. Cena závisí na délce procházky 
a na tom, zda jde o Čechy nebo cizince. 
V sezoně nabízíme i oblíbená pohádková 
putování pro děti. S maňásky přibližujeme 
historii našeho města. Děti se nenudí, hrají 
i pantomimy a různě soutěží,“ doplňuje 
nabídku o vlastní pořady infocentra Robert 
Průcha. A na večer radí rezervovat si vstu
penky na představení světoznámého Diva
dla Drak nebo do Klicperova divadla. 

Text: Stanislava Neradová
Foto: Destinační management Hradecko

Obr. 6

1)  Proboštův betlém v Třebechovicích  
se dočkal nové expozice

2)  Život v pravěku přibližuje archeopark 
ve Všestarech

3)  Hradecko je oblastí zaslíbenou cyklistům

4)  Stříbrný rybník nabízí v létě příjemné 
koupání

5)  Cyklostezka v hradeckých městských 
lesích byla prodloužena až do Bělečka

6)  Snímek z masopustu na Šrámkově  
statku v Pileticích
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Krídelko alebo stehienko na liptovský spô
sob. Pýtate sa, o čo ide? Za názvom popu
lárneho filmu z prostredia francúzskej gas
tronómie sa skrýva hodnotenie úrovne 
ubytovacích a reštauračných zariadení 
na Liptove. Zapojiť sa môžu všetci prevádz
kovatelia ubytovacích zariadení v regióne, 
ktorí sa popasujú o certifikát kvality. „Týmto 
projektom chceme dokázať, že služby v ces
tovnom ruchu sa v Nízkych Tatrách neustále 
zlepšujú. Prevádzkam, ktoré majú rezervy, 
by sme zároveň radi ukázali správnu cestu. 
Naším cieľom je tiež poskytnúť verejnosti 
lepší prehľad o zariadeniach, ktoré si zak
ladajú na kvalite a spokojnosti zákazníkov,“ 
konštatuje Darina Bartková, riaditeľka 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
REGION LIPTOV.

Kým lepší dostanú známku kvality, na horších 
zostane úloha popasovať sa s nedostatkami 
a cieľ urobiť pre hostí ešte viac. Liptovská 
hviezda nadväzuje na minuloročný projekt 
Kvalita a inovácia, ktorý sa zameriaval nielen 
na posúdenie úrovne ubytovacích zariadení, 
ale aj na hodnotenie prevádzok, ktorých 
cieľom je športové vyžitie dovolenkárov. 

Nové hodnotenie sa začne distribúciou do
tazníkov medzi ubytovateľov 20. septembra 
2013, a už o mesiac neskôr kvalitu ich služieb 
preverí odborná komisia. Na základe jej 
odporúčaní koncom novembra zverejnia 
najlepšie zariadenia v regióne, ktoré získajú 
certifikát a prislúchajúci počet hviezd. „Samot
ná komisia bude mať troch členov – špičkového 
šéfkuchára, ktorý varil pre michelinovské 
reštaurácie, skúseného hoteliera a známu 
osobnosť slovenského šoubiznisu,“ avizuje 
manažérka projektu Andrea Urbanová.

Hodnotiť sa budú ubytovacie zariadenia 
v regióne v kategóriách hotely, penzió
ny, ubytovanie v súkromí, chaty, chalupy 
a apartmány, podľa jednotlivých tried. 
V prvom kole budú musieť prejsť prísnymi 
technickými kritériami a zároveň splniť 
všetky povinné položky. 

O konečnom počte hviezd (budú sa 
udeľovať najviac tri) rozhodne až komisia 
po osobnej návšteve zariadenia. Certifikát 
kvality platí dva roky, po ktorých bude nut
né hodnotenie zopakovať. 

text a foto: Region Liptov

Na Liptove sa zrodia nové hviezdy
Zlepšiť úroveň služieb, odstrániť slabšie stránky v starostlivosti o zá-
kazníka a naplniť očakávania turistov. S týmto cieľom sa v Nízkych Tat-
rách rozhodli posvietiť si na kvalitu ubytovacích zariadení a návštevní-
kom Liptova odporučiť to najlepšie z regiónu. Symbolom kvality bude 
zlatá hviezda, ktorá zasvieti iba na prevádzkach s najvyšším kreditom.

„Novinkou letošní zimy jsou pobyty u moře 
na Kapverdských ostrovech. Díky neustále 
rostoucímu zájmu o koupání a nákupy 
v Emirátech jsme rozšířili zájezdovou kapa
citu již od poloviny září,“ uvedl marketin
gový ředitel Čedoku Tomáš Brejcha. V pří
padě poznávacích zájezdů je u Čedoku 
letos novinkou cesta za horskými gorilami 
v Ugandě, okruh Himálajem, velký okruh 
Myanmou (Barma), kombinace jižního Viet
namu s Kambodžou nebo okruh Severní 
Koreou.

Maledivy, Kolombo na Šrí Lance, Dakar v Se
negalu, Mauritius a Bali jsou letošními novin
kami v zimní nabídce cestovní kanceláře 
Exim Tours. První tři budou operované letadly 
společnosti Travel Service. „Přímé lety 
s technickým mezipřistáním budou provozo
vány letouny Boeing 737800,“ uvedla mluv

čí firmy Vlaďka Dufková. Dálkové letadlo tak 
ani v letošní zimní sezoně nebude k dispozici.

Ceny zájezdů do hlavních exotických desti
nací se podle Tomáše Cikána z ESO travel 
meziročně nezměnily, některé dovolené ale 
zdražily. „Například vzrostla cena poznáva
cích zájezdů do Barmy [Myanma] v lednu ze 
76 000 na 98 000 korun, protože USA zruši
ly embargo. Zdražily také zájezdy do Brazí
lie, kvůli posílení místní měny,“ uvedl Cikán.

Cestovní kancelář Fischer rozšířila na letošní 
zimní sezonu nabídku zájezdů v Dominikán
ské republice o letovisko Samana, nabídne 
také víc hotelů v Mexiku a na Kubě. S desti
nacemi u Rudého moře cestovní kancelář 
na zimní sezonu nadále počítá. Podle mluvčí
ho Jana Osúcha nemůže v zimě Egyptu ceno
vě žádná jiná destinace konkurovat. „Naše 

podzimní a zimní nabídka hotelů i termínů 
odletů do Egypta je zhruba stejná jako loni. 
Věříme, že situace v Egyptě bude nadále 
klidná a tato destinace bude stejně jako v loň
ském roce na špičce zájmu lidí, kteří chtějí 
strávit podzim a zimu u moře,“ dodal Osúch.

Cestovní kancelář Alexandria, která pro pře
pravu klientů využívá pravidelných linek 
leteckých společností, v zimě nově nabídne 
zájezdy do Vietnamu, Indie, na Bali, Jamajku 
a do Kostariky. „Roste také zájem o plavby 
luxusními zaoceánskými loděmi, proto jsme 
letos do nabídky zařadili hned čtyři různé 
plavby s českým delegátem – Baltský okruh, 
Okruh západním Středomořím, Norské fjordy 
a Kouzlo západního Karibiku,“ uvedl marke
tingový ředitel Petr Šatný. 

Nejpopulárnějšími exotickými destinacemi 
pro české dovolenkáře zůstávají dlouhodo
bě Egypt, SAE, Keňa, Thajsko, Zanzibar, 
Kuba, Dominikánská republika a Mexiko. 
Cestovky nyní nabízejí slevy za včasnou 
rezervaci, dopravu z regionů na pražské 
letiště či parkování na letišti zdarma. Podle 
odhadu analytické společnosti Mag Consul
ting vycestuje letos do exotických destinací 
asi 140 000 českých turistů, z toho služeb 
cestovní kanceláře vy užije 60 000 lidí. 
Text: -čtk- a -red-

Chartery v zimě zamíří z Prahy nově 
na Maledivy, do Dakaru a Kolomba 
Letadla společnosti Travel Service v zimě nově zamíří z Prahy na Ma-
ledivy, do Kolomba a Dakaru. Cestovní kanceláře zatím počítají 
i se zájezdy do Egypta. Ceny zájezdů se meziročně téměř nezměnily. 
 Vyplývá to z ankety ČTK mezi turistickými kancelářemi.
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Jak velký byl zájem škol o výlety a kurzy 
ve vašem areálu v minulosti, jaký pozoru-
jete vývoj?

MD: Stredisko PARK SNOW Donovaly je 
profilom zjazdových tratí v časti Záhradište 
predurčené na výučbu lyžovania či snoubor
dingu. Organizovanie lyžiarskych výletov 
základných a stredných škôl má na Donova
loch už veľmi dlhú tradíciu, čomu zodpovedá 
aj ponuka lacnejšieho ubytovania v ubyto
vacích zariadeniach nižšieho štandardu 
za nižšiu cenu.

JM: Stredisko Jasenská dolina vo Veľkej 
Fatre (12 km juhovýchodne od Martina, 
Žilinský kraj) je dlhodobo vyhľadávaným 
miestom na organizovanie lyžiarskych škôl 
a výcvikov. Snehové podmienky garantova
né technickým zasnežovaním, upravené 
trate rôznej náročnosti, bezpečnosť v stre
disku, ako i výhodná cena pre školy je to, 
prečo je také stredisko vyhľadávané. V po
sledných rokoch sa v stredisku rozšírila aj 
výučba lyžovania pre deti predškolského 
veku. V stredisku sú dve lyžiarske školy, 
ktoré okrem poskytovania výučby a zapoži
čania výstroja zabezpečujú komplet servis 
pre kurzy s ubytovaním a stravovaním. 
Preto počet kurzov v stredisku neustále 
stúpa. Pre kurzy organizované školou po
skytujeme cenu 5 € za celodenný lístok, 
inštruktori lyžiarskych kurzov sú grátis. 
V blízkosti strediska, ale aj priamo pri sva
hoch sa nachádzajú ubytovacie zariadenia 
cenovo dostupné pre kurzy.

ZF: Špeciálne ceny skipasov pre lyžiarske 
kurzy existujú v Tatrách už dlhé roky. Pred 
tromi rokmi sme však vytvorili komplexnú 
ponuku služieb v strediskách Jasná Nízke 
Tatry, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso 
presne šitú na mieru pre lyžiarske kurzy. 
Do ponuky okrem zľavnených skipasov 
pribudol Aquapark Tatralandia, lyžiarska 
škola a požičovňa lyží, vstupenka do 5D 

kina. Lyžiarskemu dorastu chceme dať mož
nosť vyskúšať si najlepšie slovenské lyžiar
ske strediská na vlastnej koži. Táto ponuka 
sa stretáva s veľkým úspechom, od roku 
2010 nám v strediskách počet lyžiarskych 
kurzov stúpol dvojnásobne a stále rastie. 

Jaké novinky se pro školní akce u vás při-
pravují na novou sezonu?

MD: Zásadné novinky pre školské výlety 
nepripravujeme žiadne, dobrá správa je, 
že po ročnej prestávke bude opäť k dispo
zícii turistická ubytovňa Vesel, ktorú školy 
hlavne pre lokalizáciu v centre Donovál 
veľmi preferujú.

JM: Novinka pre kurzy? Zníženie ceny celo
denného lístka na cenu 5 € v záujme pod
pory športovania u detí.

ZF: V tejto sezóne máme opäť atraktívnu 
ponuku pre lyžiarske kurzy. Cena ostala 
oproti minulej sezóne nezmenená napriek 
tomu, že v strediskách pribudli nove investí
cie. V Tatranskej Lomnici sa návštevníci 
môžu tešiť na novú 15miestnu kabínkovú 
lanovku, nové kilometre zasnežovaných 
zjazdoviek, stredisko narastie až o 20 % 
na kilometroch zjazdoviek. V Jasnej je to 
nová 6sedačková lanovka, panoramatická 
reštaurácia na Chopku Rotunda, dokončenie 

15miestnej kabínkovej lanovky a nové 
kilometre modrých zasnežovaných zjazdo
viek. Okrem toho budú v strediskách počas 
celej zimy prebiehať rôzne zaujímavé podu
jatia. V Aquaparku Tatralandia je nový za
strešený areál Tropical Paradise, v ktorom 
sú letné teploty v akomkoľvek počasí. 

Jezdí k vám jen slovenské školy nebo i ško-
ly z ČR?

MD: Okrem slovenských, poľských a maďar
ských škôl sa v posledných sezónach vraca
jú na Donovaly aj školy z ČR, predovšetkým 
z Brna a severnej Moravy.

JM: Našimi klientmi v rámci lyžiarskych 
kurzov sú školy z Martina a blízkeho okolia, 

Novinky (nejen) pro školní kurzy 
na slovenských horách
I slovenská lyžařská střediska nabízejí zázemí pro školní výcviky v lyžování během zimní sezony.  
Zástupcům slovenských zimních středisek jsme položili několik otázek, abychom zmapovali stav 
a nabídku jejich služeb pro školní kolektivy, ale i žhavé novinky v jejich areálech. Za Parksnow 
v Donovalech nám odpověděl Miroslav Dobrota (MD), za Jasenskú dolinu o novinkách povídala 
Janka Mikušáková ( JM) a za Tatry Mountain Resorts odpovídala Zuzana Fabianová (ZF).
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školy z južných regiónov Slovenska, ale 
v posledných rokoch sme mali aj školy 
z Moravy.

ZF: Lyžiarske kurzy v našich strediskách sú 
zo Slovenska, Poľska aj Čiech. Niektoré 
české školy navštevujú Tatry každú sezónu. 

Mají školy nějaké cenové zvýhodnění, na 
lanovkách, na ubytování, či jiné služby?

MD: Všetky základné a stredné školy môžu 
v našom stredisku lyžovať za zvýhodnené 
ceny lyžiarskych lístkov.
Cena celodenného skipasu pre žiaka či štu
denta je 7 €. V prípade kúpy min. 5dňo
vých skipasov v cene 35 € sú takéto skipasy 
platné aj na večerné lyžovanie.

JM: Cenové zvýhodnenie – určite. Pre ilus 
tráciu – cena celodenného lístka pre indivi
duálneho klienta (deti, študenti) predstavuje 
v sezóne cca 13 €.

ZF: Áno, samozrejme, majú. Pre lyžiarske 
kurzy sme pripravili špeciálnu ponuku 
za mimoriadne atraktívne ceny. Zvýhodnené 
ceny sú na skipasy aj na doplnkové služby. 
Celodenný skipas stojí 12 €, zapožičanie 
lyžiarskeho výstroja 10 €, lyžiarska škola 
60 € na 2 hodiny, vstupenka do Tatralandie 
10 € a vstupenka do 5D kina 1,50 €. 

Jaké novinky, obecně, ve vašem areálu 
připravujete?

MD: Pripravili sme nový typ skipasu – 8ho
dinový výberový lístok. 8hodinový výbero
vý lístok je vhodný pre všetkých, ktorí si 
chcú užiť slobodu a nechcú sa viazať kúpou 
časových lístkov a pri častejších návštevách 
nášho strediska nelyžujú celý deň. Prvým 
prechodom cez turniket sa odpočíta z lístka 
1 hodina, počas ktorej môže majiteľ lístka 
uskutočniť neobmedzený počet jázd. Ak po 
uplynutí tejto hodiny už žiadny ďalší pre
chod cez turniket neuskutoční, na lístku 
zostáva 7 hodín, ktoré môže opäť ľubovoľne 
využiť kedykoľvek počas prevádzky doprav
ných zariadení v našom stredisku na den
nom alebo večernom lyžovaní. Ďalšia hodi

na sa majiteľovi lístka odpočíta až precho
dom cez turniket po uplynutí 60 minút od 
prvého prechodu cez turniket. 

JM: Novinkou sezóny 2013/2014 bude obno
venie prevádzky v časti LEHOTA, kde sú 
3 vynikajúce trasy, krásne výhľady a výbor
ná dostupnosť pre kvalitnú lyžovačku. V tej
to časti strediska je zrekonštruovaný lyžiar
sky vlek. Problémom môže byť nedostatok 
prírodného snehu, keďže v tejto časti nie je 
vybudovaný zasnežovací systém.  

ZF: Kľúčovou investíciou pre tento rok je nová 
15miestna lanovka v stredisku Vysoké Tatry 
Tatranská Lomnica a 6miestna lanovka v lo
kalite Jasná Nízke Tatry. V zimnej sezóne 
vo Vysokých Tatrách okrem nových zjazdo
viek so zasnežovaním (v Tatranskej Lomnici 
a na Štrbskom Plese) pribudne aj rozšírenie 

gastra na Skalnatom plese. Na južnej strane 
Chopku (Nízke Tatry) momentálne pokračuje 
opláštenie staníc lanoviek, takže v zime už 
lyžiari budú mať komfortné nástupište na 
lanovku s opláštenou stanicou na juhu v časti 
Kosodrevina a na severnej strane na vrcholo
vej stanici lanovky Funitel. V Nízkych Tatrách 
pribudne pre lyžiarov nová zjazdovka a nové 
parkovisko v lokalite „Lúčky“. Hotel Srdiečko 
na južnej strane Chopku dostane novu „fasá
du“ v podobe novej vstupnej haly a nového 
wellness. Rozhodne zaujímavou investíciou 
bude pre tento rok aj tzv. Rotunda, nová vy
hliadková reštaurácia s kapacitou 100 miest 
s krbom, terasou a barom na vrchole Chopku.  
Text: raš
Foto: Skiparky Donovaly, Jasenská dolina, 
TMR



COT BUSINESS řÍjEN 201335

Ovšem všechny zájezdy zakou
pené od ledna 2014 už budou 
podléhat nové právní regulaci, 
která definuje a upravuje pod
mínky zájezdu ve zvláštním 
díle 6, § 2521–2549 nového 
občanského zákoníku, tedy 
zákona č. 89/2012 Sb. V rámci 
tohoto příspěvku se zmíním 
o vybraných právech a povin
nostech, aby měl podnikatel 
v cestovním ruchu představu, 
co jej od ledna příštího roku 
čeká a nemine. 

Hned v prvním paragrafu šesté
ho dílu je definován zájezd. 
Zájezdem se rozumí předem 
připravený soubor služeb ces
tovního ruchu. Následující usta
novení zpřesňuje, co zájezdem 
je, a co není. Zájezd je soubor 
služeb cestovního ruchu, pokud 
je uspořádán na dobu delší než 
24 hodin, nebo zahrnujeli pře
nocování a obsahuje alespoň dvě 
z následujících plnění: ubytování, 
dopravu nebo jinou službu ces
tovního ruchu, která není doplň
kem dopravy nebo ubytování 
a tvoří významnou část souboru 
nabízených služeb. Cestovní 
kancelář nebo cestovní agentura 
se souhrnně označuje jako pořa
datel a klient cestovní kanceláře 
nebo agentury je označován jako 
zákazník. Přesně řečeno, za po
řadatele se považuje ten, kdo 
nabízí zájezd veřejnosti nebo 
skupině osob podnikatelským 
způsobem, a to i prostřednictvím 
třetí osoby. Jak sami cítíte, je to 
extenzivnější definice. 

Pořadatel je povinen sdělit 
zákazníkovi vhodným způso
bem (tedy nejlépe písemně) 
před uzavřením smlouvy údaje 

o pasových a vízových poža
davcích, lhůtách pro jejich vyří
zení a jaké zdravotní doklady 
jsou pro cestu a pobyt požado
vány. Nově nestačí jen smlouva 
o zájezdu, ale pořadatel musí 
zákazníkovi rovněž vydat po
tvrzení o zájezdu, které musí 
mít písemnou formu. Potvrzení 
o zájezdu nemusí být jako sa
mostatný dokument vydáno jen 
tehdy, pokud je obsaženo v pí
semné smlouvě o zájezdu. 

Co tedy musí být v potvrzení 
o zájezdu uvedeno? Je toho dost. 
Tedy – označení smluvních stran, 
vymezení zájezdu minimálně 
uvedením času jeho zahájení 
a ukončení a všech služeb ces
tovního ruchu zahrnutých 
do ceny zájezdu, jakož i místa 
jejich poskytnutí a doby jejich 
trvání, dále údaj o ceně zájezdu 
včetně časového rozvrhu plateb 
a výše zálohy, jakož i o poplat
cích, které nejsou zahrnuty 
do souhrnné ceny, označení 
způsobu, jakým má zákazník 
uplatnit své právo z porušení 
povinnosti pořadatele včetně 
údaje o lhůtě, ve které může své 
právo uplatnit a konečně i výši 
odstupného, které zákazník 
pořadateli uhradí, pokud odstou
pí od smlouvy z jiného důvodu, 
než je porušení povinnosti pořa
datele. Pořadatel dále v potvrze
ní o zájezdu uvede, zahrnujeli 
zájezd další služby, jejichž cena 
není zahrnuta v ceně zájezdu, 
údaj o počtu a výši plateb 
za tyto služby; zahrnujeli zájezd 
ubytování, pak musí být uveden 
údaj o poloze, turistické katego
rii, stupni vybavenosti, hlavních 
charakteristických znacích a sou
ladu s právními předpisy přísluš

ného státu. Pokud zájezd obsa
huje i dopravu, pak musí být 
v potvrzení uveden rovněž údaj 
o druhu, charakteristice a kate
gorii dopravního prostředku, 
jakož i údaj o trase cesty. A ko
nečně, pokud zájezd obsahuje 
i stravování, musí být v potvrzení 
zájezdu uveden rozsah a způsob. 

Zajímavou úlohu může nově 
sehrávat katalog zájezdů. Pokud 
obsahuje všechny shora uvede
né údaje, může pořadatel v po
tvrzení zájezdu jen odkázat 
na číslo nebo jiné označení 
zájezdu v katalogu. Pokud je 
uskutečnění zájezdu podmíněno 
dosažením určitého počtu zá
kazníků, musí to být v potvrzení 
zájezdu uvedeno explicitně 
a musí tam být uvedena i lhůta, 
v níž musí zákazníkovi nejpoz
ději oznámit zrušení zájezdu pro 
nedosažení určeného počtu 
zákazníků. Podrobně je rovněž 
upravena změna ceny zájezdu. 
V podstatě je upraveno jen 
navýšení ceny za zájezd. Pořa
datel může cenu zájezdu zvýšit, 
ale jen tehdy, jeli tato možnost 
uvedena ve smlouvě a zároveň 
dojde alespoň k jedné z násle
dujících tří události: cenu zájez
du může pořadatel zvýšit, zvýší
li se do jedenadvacátého dne 
před okamžikem zahájení zájez
du cena za dopravu včetně cen 
pohonných hmot anebo se 
zvýší platby spojené s dopra
vou, jako jsou např. letištní po
platky zahrnuté v ceně zájezdu 
anebo zvýšíli se směnný kurz 
české koruny pro stanovení 
ceny zájezdu v průměru více 
než o 10 procent. Avšak pokud 
pořadatel odešle zákazníkovi 
oznámení o zvýšení ceny poz

ději než dvacátý první den před 
zahájením zájezdu, nemá zvý
šení ceny právní účinky. Takže 
pozor na lhůty!

Dále pak nový občanský zákoník 
řeší změny ve smlouvě, postou
pení smlouvy a odstoupení 
od smlouvy. To, co podnikatele 
v cestovním ruchu bude zajímat 
asi nejvíc, jsou speciální ustano
vení § 2537 až 2544 a myslím si, 
že právě v těchto ustanoveních 
bude zakleta řada sporů a pří
padných soudních tahanic. Jedná 
se totiž o ustanovení, která řeší 
vady zájezdů a náhradu škody. 

S ohledem na rozsah tohoto 
příspěvku musím končit. Na zá
věr musím naše téma uchopit 
s humorem – to při pohledu 
na znění § 2541, pomoc v ne
snázích, který říká, že ocitneli 
se po zahájení zájezdu zákazník 
v nesnázích, poskytne mu pořa
datel neprodleně pomoc. Když 
jsem to četl, musel jsem se smát 
při představě různých nesnází, 
do kterých se člověk může 
po zahájení zájezdu dostat. 
Třeba taková „faraonova po
msta“… Než bude nový občan
ský zákoník projudikován, může 
to trvat i deset let. Nu, pomoz 
nám Bůh. Nebo snad pomoz 
nám příroda? Asi podle toho, 
kdo vyhraje volby… 

Podle všeho se zdá, že nový občanský zákoník skutečně nabude účinnosti 
1. ledna 2014. Do konce tohoto roku se tedy všechny zájezdy řídí stávajícími 
právními předpisy a budou se jimi řídit i tehdy, pokud budou zakoupeny 
do konce tohoto roku, bez ohledu na datum návratu ze zájezdu. 

jak se neztratit v labyrintu paragrafů
Prodej zájezdů podle nového občanského zákoníku

Autorem textu je 
Michal Kroft, 

Managing Partner NWD Legal,
NWD Legal

European Business Center
Dukelských hrdinů 34, Praha 7

Tel.: +420 224 215 221 
Fax: +420 224 210 244

E-mail: info@nwd-legal.com
www.nwd-legal.com

http://www.cotmedia.cz/resource/redirect.php?url=http://nwd-legal.com
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28.3. – 21.4.2014

S p l À t e  s i  s v Û j  Ï i v o t n í  s e n  !

BARBADOS� GALAPÁGY� KOSTARIKA � SAN FRANCISCO�
HAVAJSKÉ OSTROVY� BORA BORA� NOVÝ ZÉLAND�
AUSTRÁLIE� HONGKONG/MACAO � INDIE

KOLEM
SVùTA

ESO travel a.s.
Korunovační 22, 170 00 Praha 7 
tel.: 233 377 711, fax: 233 377 716 
info@esotravel.cz 

Revoluční 13 
110 00 Praha 1
tel.: 222 316 994
fax: 224 803 361
revolucni@esotravel.cz

Josefská 9
602 00 Brno
tel.: 533 400 045
fax: 533 400 046
brno@esotravel.cz

Masarykovo nám. 14 
702 00 Ostrava
tel.: 596 121 662
fax: 233 377 716
ostrava@esotravel.cz

KLIENTSKÁ CENTRA:

◆ UNIKÁTNOST CESTY KOLEM SVĚTA

◆ 10 EXOTICKÝCH DOVOLENÝCH 
ZA 25 DNÍ

◆ LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ

◆ DOPRAVA “PRIVATE JET”

◆ KOMFORT BUSINESS CLASS

◆ LÉKAŘ NA PALUBĚ

◆ ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ PRŮVODCI

◆ NADSTANDARDNÍ POJIŠTĚNÍ

Pro bližší informace o Cestě kolem světa kontaktujte Vašeho osobního poradce: 777 145 756, 603 410 221 

Unikátní Cesta kolem světa soukromým letadlem v komfortu business class.

CESTA KOLEM SVĚTA ZÍSKALA OCENĚNÍ

PRODUKT ROKU
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ESO travel
cestujte za poznáním
s profesionály

TRAVEL
AWARDS

2012

Nejlepší touroperátor 
na Asii 2012

ESO travel, Revoluční 13, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 316 994    revolucni@esotravel.cz

ESO travel, Korunovační 22, 170 00 Praha 7, 
tel.: 233 377 711 info@esotravel.cz

KLIENTSKÁ CENTRA: 

ESO travel, Masarykovo nám. 14, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 121 662    ostrava@esotravel.cz

ESO travel, Josefská 9, 602 00 Brno, 
tel.: 533 400 045    brno@esotravel.cz

ESO travel a.s.
Korunovační 22, 170 00 Praha 7, tel.: 233 377 711
info@esotravel.cz    www.esotravel.cz

PROSINEC
01. 12. - 19. 12. Shongololo Express - The Southern Cross 219 990,- Kč
03. 12. - 11. 12. Keňa - po stopách “Velké 5” 79 990,- Kč
03. 12. - 12. 12. Letecké safari v Keni 127 990,- Kč
05. 12. - 08. 12. Eurovíkend v Petrohradě 23 990,- Kč
05. 12. - 08. 12. Eurovíkend v Moskvě 30 990,- Kč
05. 12. - 11. 12. Dobytí Jižního Pólu 1 199 000,- Kč
06. 12. - 14. 12. Tanzánie - Safari v srdci divočiny 81 990,- Kč
07. 12. - 15. 12. Kilimandžáro se safari a Zanzibar 69 990,- Kč
10. 12. - 18. 12. Keňa - po stopách “Velké 5” 79 990,- Kč
14. 12. - 22. 12. Kilimandžáro se safari a Zanzibar 69 990,- Kč
17. 12. - 25. 12. Keňa - po stopách “Velké 5” 79 990,- Kč
17. 12. - 26. 12. Letecké safari v Keni 137 990,- Kč
26. 12. - 11. 01. Velký okruh severním Thajskem 58 990,- Kč 52 990,- Kč
27. 12. - 04. 01. Tanzánie - Safari v srdci divočiny 99 990,- Kč

LEDEN
02. 01. - 17. 01. Malý okruh středním Thajskem 43 990,- Kč 39 590,- Kč
02. 01. - 17. 01. Národní parky Thajska s pobytem u moře 48 990,- Kč 43 990,- Kč
04. 01. - 15. 01. To nejlepší z Kuby 51 990,- Kč 47 790,- Kč
04. 01. - 15. 01. Koloniální Kuba 51 990,- Kč
06. 01. - 16. 04. Cesta kolem světa za 101 dní - plavba 339 990,- Kč
07. 01. - 15. 01. Keňa - po stopách “Velké 5” 79 990,- Kč
09. 01. - 24. 01. Velký okruh severním Thajskem 48 990,- Kč 43 990,- Kč
09. 01. - 24. 01. Napříč Jihoafrickou republikou 82 490,- Kč
11. 01. - 19. 01. Kilimandžáro se safari a Zanzibar 69 990,- Kč
14. 01. - 26. 01. Kubánská salsa 44 990,- Kč
14. 01. - 26. 01. Velký okruh Kubou 58 990,- Kč 54 290,- Kč
14. 01. - 26. 01. Kuba - Perly centrální Kuby džípem 57 990,- Kč
14. 01. - 22. 01. Keňa - po stopách “Velké 5” 79 990,- Kč
14. 01. - 23. 01. Letecké safari v Keni 129 990,- Kč
23. 01. - 07. 02. Thajsko - Laos - Kambodža 89 990,- Kč 80 990,- Kč
25. 01. - 05. 02. To nejlepší z Kuby 51 990,- Kč 47 790,- Kč
25. 01. - 08. 02. Srí Lanka - Indie 66 990,- Kč
25. 01. - 05. 02. Mexiko - To nejlepší z Yucatánu 70 490,- Kč
30. 01. - 14. 02. Velký okruh severním Thajskem 50 990,- Kč 45 890,- Kč
30. 01. - 14. 02. Národní parky Thajska s pobytem u moře 51 990,- Kč 46 790,- Kč
31. 01. - 14. 02. Zlatý okruh Srí Lankou 62 990,- Kč

ÚNOR
03. 02. - 19. 02. Antarktida 249 990,- Kč
04. 02. - 19. 02. Napříč Jihoafrickou republikou 82 490,- Kč
05. 02. - 16. 02. Okruh Kostarikou 79 990,- Kč
05. 02. - 17. 02. Okruh jižním Kamerunem 104 990,- Kč
05. 02. - 22. 02. Austrálie - Nový Zéland 129 990,- Kč
07. 02. - 24. 02. Austrálie - Thajsko 89 990,- Kč
10. 02. - 16. 02. Grónsko 107 990,- Kč
12. 02. - 01. 03. Nový Zéland od severu k jihu 114 990,- Kč
13. 02. - 28. 02. Putování Kambodžou 63 990,- Kč 57 590,- Kč
13. 02. - 23. 02. Okruh Venezuelou 87 990,- Kč
14. 02. - 05. 03. Nejlepší z Austrálie a Oceánie 177 990,- Kč
15. 02. - 27. 02. Velký okruh Etiopií 71 990,- Kč
18. 02. - 05. 03. Pyramidy a pláže Mexika 71 990,- Kč
22. 02. - 11. 03. Laos - Vietnam - Kambodža 87 990,- Kč 81 790,- Kč
26. 02. - 09. 03. Velký okruh Ekvádorem 84 990,- Kč
27. 02. - 14. 03. Velký okruh Barmou 92 990,- Kč 83 690,- Kč

PŘEHLED POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ:
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7. ROČNÍK SOUTĚŽE

WWW.COT.CZ/VCCR 
WWW.BVV.CZ/GO

UKAŽTE, CO UMÍTE!
PŘIHLASTE SE A ZÍSKEJTE OCENĚNÍ PRO SVÉ PROJEKTY
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MEDIÁLNÍ PARTNER KATEGORIE 
NEJLEPŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ
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PODROBNÉ INFORMACE, PRAVIDLA A PŘIHLÁŠKY
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www.franchising.invia.cz    tel.: 226 000 031    777 200 254
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Jeruzalémská 3
110 00 Praha 1

e-mail: fede@fede.cz

KATALOG 
ZIMA 2014  

ITÁLIE 

majitelka CK 

603 466 390

 
ivana@fede.cz
731 471 690

 
klara@fede.cz
731 551 652

 
hana@fede.cz
734 455 602

 
jitka@fede.cz
734 312 492
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 JSME S VÁMI, SKUPINA ČEZwww.cez.cz/temelin  I  www.temelinky.cz

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO INFORMAČNÍHO CENTRA 
JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN.

KDY? denně 9:00–16:00

KDE? Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín

Program: Prostorové modely, 3D projekce, rozsáhlá expozice
Kontakt: telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900
  e-mail: infocentrum.ete@cez.cz

Vstup zdarma!

CHCETE VĚDĚT, JAK SE ŘÍDÍ 
JADERNÝ REAKTOR? 
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SSS

z Prahy do...
Nejlevnější letenky

Companion tarif již od 18 000 Kč

Kambodži Filipín Indonésie

Tel. +420 224 815 374 
china-airlines@t-m-i.cz 

Spálená 51
110 00 Praha 1

Zastoupení v ČR
TMI s.r.o.  

Cena za osobu, pokud cestují 2 osoby dohromady, včetně letištních poplatků.

16_TMI_Multima.indd   16 30.09.13   17:11
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SSS

Sportovní areál Ještìd, a.s.
Ještìdská ulice
460 08  Liberec XIX,
Horní Hanychov
Tel.: +420 737 222 499
e-mail: info@skijested.cz
www.skijested.cz

Ski areál Ještìd je moderní lyžaøské støedisko v dosahu liberecké 
mìstské dopravy s vynikající dopravní dostupností. V areálu jsou 
2 ètyøsedaèkové lanovky, 1 dvousedaèková a 5 lyžaøských vlekù. 
Ski areál nabízí sjezdovky všech stupòù obtížností od nároèných 
na severní stranì až  po lehké na proslunìné jižní stranì.
Pro zaèáteèníky je k dispozici cvièištì Bucharka. Pro nejmenší dìtský
park s atrakcemi a malými vleky.

Areál vhodný i pro rodiny s dìtmi - dìtský park.
Další tip - Liberec - Aquapark Babylon.

KILOMETRÁŽ SJEZDOVEK

INFOLINKA: 737 222 499, www.skijested.cz

Nr. Název Obtížnost Délka /m/

1 F-10 červená 380

2 Pod lany červená 1380

3 029ánrečkámolalS

4 Liberecká červená 1480

5 Skalka červená 1730

6 Nové Pláně červená 700

7 Nové Pláně modrá 950

8 Višňovka červená / modrá 410 / 600

9 Stáré Pláně modrá 300

10 Bucharka modrá 170

11 Dětský vlek Centrál modrá 80

12 Dětský vlek Berlín modrá 100

CELKEM                                                 9200

černých 10% 920

červených 66% 6080

modrých 24% 2200

zasněžovaných 85% 7790

LEGENDA LANOVEK A VLEKŮ 
A Kabinová lanová dráha Ješt
B Lanová dráha Černý vrch
C Lanová dráha Skalka
D Lanová dráha Nové Pláně
E Pod lany F-10
F Bucharka
G Na hřeben
H Staré pláně

Kabinová lanová dráha Ještěd
Lanová dráha Černý vrch
Lanová dráha Skalka
Lanová dráha Nové Pláně
Pod lany F-10
Bucharka
Na hřeben
Staré pláně

Ceny jízdného: 

1den dospìlí
1den senioøi, junioøi
1den dìti
Dìti do 150 cm v doprovodu rodièe
Dìti do 120 cm v doprovodu rodièe

590,- Kè
500,- Kè
320,- Kè
100,- Kè
zdarma

5 1 2

24%

66%

10%
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