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Aktuální epidemiologická situace a dopad na cestování

Německo i Česko s klesající incidencí
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Zdroj: European Centre for Disease Prevention and Control

• Aktuální 7denní incidence 

v Německu k 31.5. je na 

úrovni 35, v Česku na 

úrovni 30 na 100 tis. 

obyvatel 

• Rychlejší pokles, než 

očekáváno

• Obdobná dynamika

očkování v obou zemích
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Zdroj: Robert Koch Institut, RKI

• Zatím se k očkování mohou 

registrovat skupiny 60+ a 

rizikové nebo prioritní 

skupiny

• Mimo očkovací plán 

aktuálně pouze AZ – na 

pozvánku očkování čeká 

celá mladší populace
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Příjezd do ČR Návrat do Německa

• Od 1.6. je ČR opět otevřená i pro 

zahraničí turisty z Německa a 

vybraných zemí

• Turisté min. 14/22 dnů po prvním 

očkování mohou přicestovat bez 

testů a karantény, na ostatní se 

vztahuje povinnost testu před a 

po příjezdu, případná karantény

• Německo je stále podle MZ ČR 

na seznamu rizikových zemí

• Stále platí tzv. Reisewarnung –

tedy doporučení necestovat, 

když to není nutné

• Platí ohlašovací povinnost, pro 

očkované, vyléčené a testované 

odpadá nutnost povinné 

karantény

• ČR je aktuálně také na 

německém seznamu Rizikových 

zemí
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Aktuální situace turismus

Česko znovu otevřeno &

Německo a jeho patchworkový koberec
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Opatření Pravidlo 3G

• Opatrný přístup německé vlády 
k rozvolňování: nejdříve školy, 
pak maloobchod, naposledy 
turismus

• Z toho pocit nedocenění 
turistické branže - viz situace 
Velikonoce na Mallorce a 
ostrakizace zahraniční dovolené, 
volání po zrušení Reisewarnung
pro třetí země 

• Otevření hotelů apod. postupně 
podle spolkových zemí, tzv. 
Flickenteppich: v Mnichově od 
21. 5., v Meklenbursku od 4. 6., 
Berlín přibližně od pol. června

• Pravidlo 3G: Geimpft, genesen, 
getestet (očkovaný, vyléčený, 
testovaný) – platí pro návštěvu 
restaurací, hotelů, kulturních 
zařízení i obchodů 

• Digitální očkovací průkaz (green 
pass) od 1/7
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2020: krizový rok pro turismus

• Propad obratu o 68,7 miliard EUR

• Turismus v Německu 2020/2019: 

301 mil. vs. 496 mil. přenocování

• Němečtí turisté: preference DCR 

(+22 %), pokles zahraniční 

dovolené (-47 %)

• Přes 95 % CK a CA bylo v 

uplynulých měsících odkázáno 

na pomoc spolkové vlády

Zdroj: DRV, Deutscher Tourismusverband e.V.
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• Vzdálené cesty odloženy na 2022

• Moře volá – mezi TOP 

destinacemi pro letní dovolenou 

jsou cíle ve Španělsku a Turecko

• Bezpečná destinace je 

definována politickým rámcem a 

podmínkami pro vstup a návrat 

• Česko figuruje mezi destinacemi 

pro kratší dovolené, z hlediska 

výsledného počtu přenocování je 

pak srovnatelné s Polskem 

2021: k moři a do přírody

Zdroj: Statista.de
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Trendy II

• Z roku 2020 přechází: V trendu 

tzv. nekontaktní ubytování: 

kempy, karavany, táhnou pobyty 

v přírodě, pěší turistika, 

cyklistika

• Auto jako hlavní dopravní 

prostředek (79 %), dále karavan 

nebo vlak. Lety zatím opatrný 

nárůst.

• Cesty na jistotu: nejdůležitější 

možnost flexibilního storna, 

návratu peněz v případě změn 

podmínek

• Další faktory: přiměřená 

hygienická opatření, možnost 

dostat se zpět domů

Zdroj: DRV, Deutscher Tourismusverband e.V.
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Návrat do normality. Ale do jaké? 

• Opinion leaders vs mainstream: 

dosud se přes proklamace 

udržitelný turismus prosazoval jen 

pozvolna

• Loňské záběry slavících 

německých turistů na Ballermanu

se postaraly o mediální titulky

• Příležitost I: Destinace by se 

neměly bát vyzvat turisty k 

respektování pravidel 

• Příležitost II: Podpořit zájem

TO/médií o nové produkty

Zdroj: FAZ 28. 5. 2021: Bloß nicht aufs schnelle Geld setzen.
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Re:Start II anebo Zažijte Česko jako nikdy 

předtím

Připravované aktivity
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Krátká turistická sezona 2020

1,2 milionu

přenocování 

06-09/2020



1402.06.2021

Společná česko-německá sousedská kampaň 



1502.06.2021

Best Practice: Online degustace s CCJM

• Online event pro 20 zástupců 

médií a odborníků z DACH

• Navázání nových kontaktů, 

zprostředkování produktu

• Mediální výstup – Passauer

Neue Presse s AVE téměř 1 

milion CZK 
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Mediální spolupráce

Ilustrační ukázka, spolupráce v přípravě.
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Produktová komunikace

Lázně

Komunikace zejména Sasko, 
Durynsko, BW. Starší klientela, 
tradiční nástroje (např. promo v 
nejčtenějším periodiku o zdraví 
Apotheke Umschau, na stanici 

MDR), postupně přidávání 
digitálních nástrojů (digitální 

CLV, ambiente).

Města

Cílová skupina bez omezení, 
regionálně Sasko, Bavorsko, 

Berlín, Durynsko. Akcent Praha 
a program In Prag wie zu
Hause. Zejména digitální 

aktivity, OTA kampaně, sociální 
média, press a blogerské tripy, 

PR a média.

Aktivní dovolená

Pěší, cyklo, camping a 
karavaning, lyžařská sezona. 
Podzimní speciál v magazínu 
Globetrotter (čtenost 0.5 mil. 

Čtenářů), press tripy, 
spolupráce s portály na 

plánování tras (Komoot etc.)

MICE: samostatná podpora HQ PRAHA

Celkový rozpočet: 13 milionů CZK  
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Lázně

Města

Aktivní

MICE
Převaha offline nástrojů, 

starší cílová skupina, 

organizovaná doprava, 

důležitý osobní kontakt, 

tradice, vlastní zkušenost a 

doporučení

Online booking, individuální 

cestovatelé, příjezd PKW 

nebo vlak/bus. Vítány 

praktické tipy – na výlety po 

a ve městě, MHD apod.

Trendy jsou tematické stezky 

a putování (Labská stezka 

apod.), říční cesty, fenomén 

campingu a caravingu –

životní styl

Odvětví, které bude nejdéle 

zasaženo. Kombinace hybrid 

eventů, příklon k digitalizaci 



1902.06.2021

CzechTourism Deutschland 

– celé Německo

berlin@czechtourism.com

Visitczechrepublic.com

Přeshraniční management v 

oblasti cestovního ruchu a kultury 

Simona Fink – Dolní Bavorsko

fink@arberland-regio.de

http://bayern-tschechien.de/cs//

Foto: Shutterstock

Generální konzulát ČR v Drážďanech

konsulat_dresden@mzv.cz

www.facebook.com/gkdresden

www.mzv.cz/dresden/cz/index.html

Vaše kontakty v Německu



Děkuji za pozornost!
Markéta Chaloupková


