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Cestovní ruch krvácí. AOCR varuje před přílišným optimismem
Cestovní ruch krvácí. Na jeho zastavení náplasti nepostačí. Bude potřebovat chirurgický
zákrok. Rozvolňování protikoronavirových opatření a postupné uvolňování hranic cestovnímu
ruchu sice částečně uleví, nezahájí ale jeho léčbu, pouze prodlouží hrozící agónii. Asociace
organizací cestovního ruchu (AOCR) proto varuje před přílišným optimismem. Turismus
balancuje na hraně propasti a ve stávající situaci se na ní sám dlouho neudrží.
„Obávám se, že se příliš fixujeme na uvolňování protiepidemických opatření jako na všespásný
okamžik, který vše vyřeší. Brzy se otevřou hranice a bude zase dobře. To ovšem není pravda. Krize
v cestovním ruchu tím neskončí, bude se jen prohlubovat pomaleji. Především velká ubytovací
zařízení, zejména hotely ve větších městech odhadují obsazenost v hlavní letní turistické sezóně okolo
20 až 30 procent. To nestačí ani k pokrytí ztrát, natož na tvorbu rezerv a investice,“ uvedl předseda
AOCR a ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.
Celkově turisté v Česku ročně utratí ročně zhruba 300 miliard korun, z toho více než polovinu hosté ze
zahraničí. Letošní ztráty jsou už odhadovány na více než 50 miliard korun a dál porostou. Výpadek
zahraničních návštěvníků nemůžou domácí hosté v žádném případě nahradit.
„Loni v ČR cizinci utratili 170 miliard korun, Češi v zahraničí přibližně 58 miliard. I kdyby letos všichni
strávili dovolenou v Česku, pořád bude cestovnímu ruchu chybět 110 miliard. Z toho je patrné, že bez
systémových zásahů se bude cestovní ruch propadat s postupujícím časem do stále hlubší krize, ztráty
konkurenceschopnosti a pádu někam, odkud nebude návratu,“ zdůraznil Polášek.
Černé scénáře a prognózy přicházejí prakticky ze všech koutů ČR. „Nestátní lázeňská zařízení hlásí
pro měsíce červen, červenec a srpen výhled obsazenosti do 15 procent. Od září počítají s mírným
nárůstem, který však bude záležet na případném uvolnění pohybu přes hranice, a také na ochotě
klientů nerušit již nasmlouvané pobyty. U ostatních hotelů a penzionů predikují obsazenost maximálně
20 až 30 procent, opět ale jen za předpokladu, že už nebude docházet k dalšímu stornování stávajících
rezervací,“ konstatoval předseda Živého kraje – Destinační agentury pro Karlovarský kraj Petr Židlický.
Lépe na tom podle Židlického jsou menší ubytovatelé v méně frekventovaných lokalitách, ale ani ti
vyhráno v žádném případě nemají. „Horské chaty respektive obecně kapacity v přírodě budou dle
mého názoru ve výhodě, a také dříve naplněné. Co se týká například kempů, je to dost rozdílné a do
velké míry to opět záleží na tom, na jakou klientelu se specializovali. Většina kempů očekává
rezervace ze strany českých turistů v rámci takzvané odložené poptávky, nicméně jsou i takové kempy,
které se dlouhodobě specializují na zahraniční klienty, Němce, Holanďany, Dány a podobně a ty za
poslední měsíc hlásí 100 procent stornovaných pobytů,“ poznamenal Židlický.
K přežití potřebuje cestovní ruch vlastní zákon
Podobně jako na Karlovarsku jsou na tom malí ubytovatelé lépe také ve Středočeském kraji. „Tři
příklady za všechny. Kongresový hotel v blízkosti Prahy, kapacita 120 lůžek, z hotelových klientů mění

orientaci na studenty a přetváří se v podstatě ve studentskou kolej. Kladno, hotel 40 lůžek, léto 2020
z 95 procent zrušeno, služební cesty, firmy. V tuto chvíli pokrytí 5 procent, očekávají další vývoj.
Jevany, hotel 22 lůžek, léto rezervace cirka 60 procent, zaměření svatby, cyklisté. Víceméně normální
situace,“ sdělila ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) Zuzana Vojtová.
Mnohem kritičtější situaci ve městech, než na venkově, i obdobné odhady potvrdil také místopředseda
AOCR a ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák, stejně jako ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Morava Petra Psotková a ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava Pavla Pelánová.
„Cestovní ruch už nikdy nebude stejný jako před koronavirem a chceme-li dát tomuto odvětví
ekonomiky, které se podílí na hrubém domácím produktu ČR třemi procenty, v době koronavirové a
pokoronavirové šanci na přežití, potřebujeme zákon o cestovním ruchu. Tato právní norma, mají ji
například v sousedním Rakousku, je totiž základním předpokladem pro zajištění jeho budoucí
životaschopnosti a rozvoje. Tuzemský turismus vlastní zákon potřebuje nutně a rychle, protože jedině
tak lze zajistit jeho výkonnost, efektivitu a konkurenceschopnost,“ upozornil šéf AOCR Polášek.

Asociace organizací cestovního ruchu (AOCR) je zájmovým sdružením právnických osob a založena byla 22.
listopadu 2010 v Brně. Cílem AOCR je navrhovat a podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření
ve vztahu k cestovnímu ruchu. AOCR má zájem stát se dalším významným komunikačním kanálem mezi
centrálními institucemi a regiony.
Zakládajícími členy se staly organizace, které společně již dříve spolupracovaly, nebo vzájemně již déle
intenzivně komunikují: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,
Vysočina Tourism a Destinační společnost Východní Čechy. Následně do asociace vstoupily i další regiony. V
současné době má asociace sedm členů. Vedle již zmíněných jsou jimi také Jihočeská centrála cestovního ruchu,
Moravian-SilesianTourism a Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj. Jedná se o organizace s
celokrajskou působností, fungující mimo jiné na základě pověření či zřízení krajem. Jde o typ organizací, se
kterými počítal také Zákon o cestovním ruchu ČR v rámci organizačního systému cestovního ruchu, a jež se nyní
certifikují v rámci Národní kategorizace destinačních managementů.
AOCR vítá zapojení také dalších organizací cestovního ruchu s celokrajnou působností, které pracují na základě
pověření či zřízení příslušným krajem. Pokud tato organizace splňuje podmínky uvedené v článku V. Stanov a má
zájem do asociace vstoupit, může se obrátit na předsedu asociace nebo další z jejích členů.
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