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Během prvního pololetí letošního roku přijelo do HUZ 
v Česku celkem 4,6 milionu zahraničních turistů, což
představuje meziroční nárůst o 12,8 %. V první desítce
nejnavštěvovanějších turistických cílů se se svými pa-
mátkami sedmkrát umístila Praha. Na druhé straně ale
podle agentury CzechTourism prudce roste zájem o re-
giony mimo Prahu, do módy se dostávají Morava nebo
lázeňská města. Kdo a kam cestuje mimo Prahu, co láká
Čechy a co zahraniční turisty?

Monika Palatková, ředitelka, agentura CzechTourism:
Zahraniční turisty jednoznačně lákají kulturní památky, ak-
tivity v přírodě jsou spíše vlastní klientům z Nizozemska,
není to ale pro klienty z Asie. V posledních třech letech
zažívá nejenom zahraniční příjezdový ruch, ale i ten domácí
naprosto neobvykle dynamický vývoj, a to i přes pokles
ruské klientely. Ten byl vyvážen nárůstem zájmu z Asie. 

Když jsme tuto debatu připravovali, jako první zaznělo
jméno Tomáš Vican, který je moravským patriotem, pro-
ducentem filmu Bobule a 2Bobule. Rozhovor s ním si
můžete přečíst v minulém vydání Horeky. Po uvedení
filmů do kin Moravě stoupla návštěvnost několikaná-
sobně. V čem tkví tento úspěch?

Tomáš Vican, majitel, Rodinné vinařství VICAN Mikulov:
Nevím, jestli to byl úspěch, obecně se ale snažím vzbudit
v lidech emoce. Asi to každý zná, od lásky je krůček k ne-
návisti a naopak. Také není nic tak šedého jako nuda.
Pokud v lidech vzbudíte emoce, budete mít na úspěch
zaděláno. Tímto způsobem jsem přišel k filmu, pak vznikl
druhý film a poté i seriál. Mě vždy zajímá přesah, tak i vznik-
ly Lidice, kdy jsme kromě destinačního marketingu chtěli
podpořit národně buditelskou notu, Bajkeři zase propagují
Telč a Českou Kanadu.

Mimopražské regiony rostou v návštěvnosti dokonce víc než
Praha. Domácí klienti vyhledávají aktivity v přírodě v kom-
binaci s kulturou, čímž jsou opravdu jedineční. Všichni ale
vyhledávají kvalitní služby.

Zážitky jsou oblíbeným tématem Tomáše Vicana. Ten je
také majitelem malé restaurace, spíše bistra, v němž
nabízí své sýry a vína. K tomu jste zřídil malou farmu,
aby se zabavili nejenom rodiče, ale i děti. Takže to jsou
ty zážitky? 

Tomáš Vican, majitel, Rodinné vinařství VICAN Mikulov:
My máme nádherné místo s výhledem na Svatý kopeček, 
renovujeme bývalou vojenskou střelnici. Moje dcera začala 
vyrábět sýry a tak se to nějak spojilo. Hodně cestuji po světě
a mám rád jednoduchá autentická místa, totéž se stalo 
u nás – přišlo mi přirozené spojit krásné prostředí, víno a sýry.

PANELOVÁ DISKuSE: 
LIDÉ CHTĚJÍ zÁžITKy

Česká republika, to není jenom Praha. Ano, ročně přitáhne nejvíce turistů a to jí nikdo nevezme, ostatní regiony ale
nemusejí zaostávat. Na kongresu HOREKA 112 jsme si povídali o tom, jak lze v regionech pracovat, abyste přitáhli 
nejenom zahraniční, ale i tuzemské turisty či místní obyvatele. V panelu jsme měli zástupce jak z restauračního, tak 
i hotelového byznysu, zástupce regionálních a celostátních organizací, jmenovitě: Monika Palatková, ředitelka, agentura
CzechTourism; Tomáš Vican, majitel, Rodinné vinařství VICAN Mikulov; Jiří Sojka, jednatel, restaurace zelená Kočka,
pivovar Moravia; Miroslav šuta, jednatel, Boutique Hotel Tanzberg; Gregor Mareček, majitel, u Starýho Billa – pravý
TEXAS restaurant.
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Mohli byste nám představit své podniky? Kdo jsou vaši zákazníci?

Gregor Mareček, majitel, U Starýho Billa – pravý TEXAS re-staurant: Náš podnik
není příliš pro zahraniční hosty. My jsme steak house. Moje vize byla dělat steaky
úplně ze všeho v mnoha variantách, což se ukázalo jako docela dost náročné, takže
jsme to později omezili. Spíše jsme atraktivní pro místní klientelu, protože jsme se
vždy snažili se-hnat produkty, které nejsou úplně běžné. Máme v menu například
hovězí infikované ušlechtilou plísní, které vyrábí švýcarská společnost, dále baskické
plemeno Txogitxu nebo rakouské bylinné hovězí Kräuter beeff apo. Díky tomu, 
že jsme na trhu dvacet let a snažili jsme se vždy o kvalitu, tak se k nám dostala 
i zahraniční klientela, zejména Italové. 
Samozřejmě v dnešní době už kvalitní maso není nic neobvyklého, když jsme ale
začínali, bylo téměř nemožné sehnat hovězí svíčkovou. Znal jsem spoustu dodava-
telů a trvalo mi hodně dlouho, než jsem je přesvědčil, aby nechávali maso vyzrát.
Neslyšeli ani na peníze. 

Zelená kočka je kultovní bar, k tomu i řemeslná piva, kdo jsou vaši klienti?

Jiří Sojka, jednatel, restaurace Zelená kočka, pivovar Moravia: Podniky Zelená
kočka píší svoji historii od roku 2001, kdy jsme pak otevírali postupně každé čtyři
roky další provozovnu. Nyní je asi nejznámější Pivárium, které loni vyhrálo ocenění
Nejlepší pivní bar v České republice. Vytvořili jsme si i vlastní pivo, letos jsme značku
Moravia opět po více než sto letech oživili, když jsme uvařili první várku piva.

inzerce
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hraničním nákupčím a médiím. Našimi zákazníky jsou: kon-
cový klient, cestovní kanceláře a média. Připravujeme taky
incomingový workshop, letos se konal v Plzni. Místo konání
pro rok 2018 ještě nebylo zveřejněno, ale můžete se při-
hlásit, protože zde bude 60–80 zahraničních nákupčích,
kde si lze domluvit osobní schůzky.
Nově oživujeme i projekt Český systém kvality služeb, nyní
bude spouštěna kampaň na koncového klienta. Chceme,
aby vyhledával služby se značkou Q.
To, co považuji za naši velkou ambici, je oblast vzdělávání a kva-
lifikace pracovní síly. Plánujeme jeden velký projekt, který se
také zaměří na oblast hotelových a restauračních služeb.

Jaké marketingové nástroje pro propagaci svých pod-
niků a akcí nabízíte vy?

Jiří Sojka, jednatel, restaurace Zelená kočka, pivovar
Moravia: My se snažíme naše zákazníky šokovat – v tom
dobrém slova smyslu. Dnešní tradiční reklama už moc ne-
funguje, u nás je to o akcích, které, když se zdaří, je o nich
ještě dlouho slyšet a zákazníci se pak těší na další.
Třeba v Piváriu jsme začali dělat velké řízené pivní degus-
tace, kde jsme veřejnosti představili, že to pivní somme-
lierství je širší než to vinařské. Tomáši, promiň. (smích)

Tomáš Vican, majitel, Rodinné vinařství VICAN Mikulov:
Mě nejvíc štve, že to dělá ve čtvrtek – a to máme ve Vinné
galerii taky ochutnávky, kam taky chodí spousta lidí.

Dále tu máme představitele Boutique hotelu Tanzberg,
jehož restaurace je spojena se známým jménem Marcel
Ihnačák.

Miroslav Šuta, jednatel, Boutique Hotel Tanzberg: Naší
velkou výhodou je také lokalita, Mikulov je krásným místem,
máme to kousek do Vídně, Bratislavy i Brna. Navíc lidi táhne
i jméno Marcel Ihnačák, takže v současné době máme 
45 % slovenské klientely.

Jaké projekty by mohly majitele restaurací a hotelů zajímat?

Monika Palatková, ředitelka, agentura CzechTourism:
Nejprve začnu s ministerstvem pro místní rozvoj, protože
tady zastupuji i náměstkyni Kláru Dostálovou. Ráda bych
upozornila na Národní program rozvoje cestovního ruchu
v regionech, který vyhlašuje ministerstvo. Teď jsme krátce
před spuštěním druhé výzvy tohoto programu, doporučuji
si to na stránkách www.mmr.cz pohlídat.
Teď pojďme k agentuře CzechTourism: Naším posláním je
přilákat turisty i do regionů mimo Prahu. Nyní máme v za-
hraničí 23 zastoupení, poslední jsme otevírali v Bombaji.
Pokud se chcete zapojit do našich aktivit, záhy budeme
zveřejňovat nabídku, jak můžete služby našeho za-
hraničního zastoupení využít k propagaci. Například jsou
tam účastni na roadshow, press tripech, veletrzích, ale 
i průzkumech. Takhle můžete propagovat svoje služby za-

Jiří Sojka, jednatel, restaurace Zelená kočka, pivovar
Moravia: U nás se degustují zejména piva z malých 
rodinných pivovarů, kdy přijedou i majitelé a sládci z pivo-
varů. Pro ně je to představení se zákazníkům. V rámci
těchto degustací máme také pivní dubovou kazatelnu,
odkud k hostům kážou sládci jednotlivých vzorků. I to je
jeden ze způsobů, jak se prezentovat.

Miroslav Šuta, jednatel, Boutique Hotel Tanzberg: My
jsme tady všichni na jedné lodi a určitě nemáme nouzi 
o hosta, ale co spíš vnímám, jak ho přitáhnout, je nabíd-
nout mu něco zajímavého. Já mám obrovskou výhodu
v Marcelu Ihnačákovi, takže o překvapení není nouze.
Spousta z nás ale zažívá to, že lidé přijedou a nevědí, co
bude dál. Musíme se snažit prodloužit dobu pobytu v re-
gionu a také získat stálého zákazníka. Na to je ale potřebná
spolupráce – já mám obrovské štěstí, že je vedle nás Tomáš
Vican a jeho vinařství a že město se turismu věnuje. Mnozí
z nás už pochopili to staré známé: Náš zákazník, náš pán
– a jdeme jeho požadavkům vstříc a pak je u nás spokojený
a rád se vrací.

Gregor Mareček, majitel, U Starýho Billa – pravý TEXAS
restaurant: Záleží na tom, kdo má jaké možnosti, my jsme
třeba měli některé provozovny v areálu Městského divadla
Brno s krásnou dvoranou, čehož jsme využili a pořádáme
tam různé akce, jako například pivní festival, kde se zvidi-
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Tomáš Vican, majitel, Rodinné vinařství VICAN Mikulov:
Já jsem vždycky říkal, že je potřebné alespoň jednou za rok
si podat ruku se svým vinařem. Protože můžete koupit kra-
bicové víno ze Španělska za 20 korun, ale lepší je spojit
vaše emoce se zážitkem. Když si konečně doma otevřete
víno, které jste si přivezl z místa, které máte rádi. Myslím
si, že tento trend autentičnosti a sblížení se s dodavatelem
je na vzestupu.

Monika Palatková, ředitelka, agentura CzechTourism: My
pracujeme s logem „Česká republika – země příběhů“ 
a teď jde o to, co je pod tím. Ze zahraničí pociťujeme právě
poptávku po tom, co je autentické – nejenom ukazovat monu-
menty, ale jíst a degustovat místní produkty a odnést si domů
to české. Letos na jaře právě Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský
kraj spolupracovaly na roadshow v Jižní Koreji a tam byl vidět
velký posun, že je zajímalo dění i za Prahou. Musí se ale udržet
standard služeb, který je v Praze. Pro propagaci si budeme 
vybírat lokality nejenom díky něčemu zajímavému, ale i díky
komplexnosti služeb a infrastruktury.

Miroslav Šuta, jednatel, Boutique Hotel Tanzberg: Já
jenom… Ad absurdum: potkal jsem onehdy majitele vino-
hradu, kamaráda, který si stěžoval, že nemá brigádníky. Asi
před týdnem mi volal: „Miro, přijď se podívat.“ Ve vinohradě
měl třicet lidí a každý z těch lidí zaplatil 1500 korun
agentuře za sběr vína. Nehledejme něco, co je v oblacích,
pojďme dělat něco jednoduchého, to se osvědčí.

Takže když to shrneme: pro přitáhnutí lidí potřebujete
nápad, který by spadal do vašeho konceptu, pomůže 
i spolupráce, protože ve dvou se to lépe táhne. Jak 
o sobě ale dáte vědět? Jsou na to vhodné sociální sítě?

Jiří Sojka, jednatel, restaurace Zelená kočka, pivovar
Moravia: V současné době využíváme nejvíce asi sociální
sítě. Klasický příklad: měli jsme příspěvek s dosahem skoro
180 tisíc uživatelů, a to ani nebyl placený. Jednalo se 
o akci s estonským pivovarem Tanker a vzhledem k tomu,
že Estonci mají tradici saunování, dokonce se jedno pivo
jmenovalo Sauna IPA, tak jsme připravili pojízdnou saunu
na kolečkách, kterou jsme jezdili kolkolem. Připravili jsme
i kádě a sládek do jedné z nich nakonec skočil.

Monika Palatková, ředitelka, agentura CzechTourism: 
Z pohledu státní agentury jsme také upustili od klasického
marketingu, tudíž žádná inzerce, jedině výstavy. Spolupra-
cujeme ale s blogery, kde je dosah obrovský, i když ne jasně
změřitelný.

Miroslav Šuta, jednatel, Boutique Hotel Tanzberg: Jestli
se vás mohu zeptat, kdo z vás používá Facebook a Insta-
gram? A komu z vás se už stalo, že přemýšlel nad tím, že
je zruší kvůli nekritickým recenzím a špatným recenzím od
konkurence? (V sále se zvedne hodně rukou.)
Sociální média mohou mít obrovskou sílu. My jsme s tím
taky bojovali a i bojujeme. Stále přemýšlím, jestli správu
sítí svěřit profesionálům. V hotelovém a restauračním byz-
nysu panuje taky velká nevraživost – a nám o víkendu
projde dveřmi denně přes čtyři sta hostů. Bohužel spokojení
hosté málokdy napíší recenzi. u

NAŠE STRAVENKA
PŘIJÍMEJTE NOVÉ STRAVENKY 

VE VAŠÍ RESTAURACI
 Nejnavštěvovanější prodejní sítě Lidl a Kaufl and přicházejí s Naší stravenkou. 
Víte, co to znamená pro vás? Že vám do restaurace brzy začnou proudit davy hostů, 
kteří s ní budou chtít platit. Již v tuto chvíli využívají Naši stravenku desítky tisíc 
zaměstnanců Lidlu a Kaufl andu a další budou rychle přibývat.

   přivedou vám nové zákazníky
   nejnižší provize na trhu: 2,5 %
   smlouvu uzavřete online během 10 minut

Neváhejte a uzavřete s námi smlouvu, jednoduše online už za 10 minut.

inzerce

telňovaly i naše provozovny. Jednou jsme s Tomášem Vica-
nem připravili i Burčákobraní, realizujeme tam s velkým
úspěchem již sedm let letní kino. Jinak si myslím, že je
dobré jít cestou akcí s propojením na výrobky a napojením
na farmáře.
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