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Příprava na nejistý podzim

• 76,3 % populace je plně proočkováno
• Aktuálně platí pouze povinnost nosit ftp2 masku v rámci dálkové a veřejné 

dopravy, ve zdravotních zařízeních
• 8. 9. má Bundestag v agendě schvalování Katalogu opatření, který má 

poskytnout návod na řešení situace při návratu pandemie
• Kritika odborových organizací: hrozí opětovné omezování turismu, kulturních 

zařízení, není jasné, od jakých infekčních hodnot budou jaká opatření 
nasazena, možnost rozdílně tvrdých opatření v jednotlivých spolkových 
zemích





Pandemie ochromila branži: Propad cestovních výdajů pod 2 % spotřeby

• Konec růstu: cestovní výdaje v roce 2021 se propadly o 40 % na 29 mil 
EUR oproti 2019

• Turismus jako jeden z nejpostiženějších sektorů německé ekonomiky,         
v ohrožení bylo téměř 3 mil. pracovních míst

• Díky pomoci státu se podařilo zachránit většinu podniků, pracovních míst
• Dopad i na další ekonomiky závislé na turismu (Španělsko, africké státy)



Aktuální situace: BOOM, chaos ve vzduchu i na kolejích

• Obrovský hlad po cestování zastihl branži v překvapení. 
• Chybí lidé: v hotelích, na letištích, v cestovních kancelářích, v kavárnách, za 

kokpitem letadla i volantem autobusu. Nikoli propouštení, ale stop při nabírání 
nových zaměstnanců má být na vině. Až 60 % podniků hlásí podstav.

• 9-Euro Ticket: experiment, který si žádá pokračování. Překážkou vysoké 
náklady (3 měsíce vyšly na 2,5 mld. EUR kompenzací), benefitem nejen 
odklon od osobní dopravy ve městech, ale i intenzivní rozvoj domácího 
turismu. Venkovské oblasti hlásily 06-07/22 nárůst využití veřejné dopravy o      
80 %, mětské o 30 %.



608.09.2022

Cestovní ruch v číslech



2021: Dovolená znamená moře

• V roce 2021 se uskutečnilo 55 mil. 
dovolených, 30 % z nich šlo na vrub 
cestovních kanceláří a agentur, 37 % 
připadlo na DCR

• Cestuje 67 % populace (velmistři 
cestování)

• V SRN je v provozu 2300 cestovních 
agentur, přes 10 000 cestovních 
kanceláři, celkem 3 miliony pracovních 
míst v turismu



Česko v TOP10 destinací pro kratší 
dovolené

• V roce 2021 uskutečnili Němci více 
než 50 milionů krátkých cest

• Praha mezi nejoblíběnjšími 
metropolemi



Němečtí turisté v ČR 2019 vs 2022: v 2Q snižuje rozdíl 



Výhled 2022 online search



Výhledy: stoupající náklady a inflace vs 
apetit cestovatelů

• Energetická krize: plán úspor pro veřejné 
budovy, osvětlení, homeoffice.

• Explodující náklady: na suroviny, energie i 
personál

• Inflace: část z téměř 70 mld EUR polštáře 
vzniklého v pandemii je tímto výrazně 
vyčerpána. Vhled na zimní sezonu 22/23 
zatím mínus, nicméně může být na vrub 
krátkodobému bookování.
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Ohlédnutí i výhled za našimi aktivitami
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Proběhlé akce v Německu a ČR
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Co ještě proběhne
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