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COFFEE BREAK

21. KONGRES HOREKA 112
2. 11. 2021
OREA HOTEL PRAHA

Rostlinná strava se stává stálicí
na menu

Ach, ty internety
Rady a tipy pro restaurace

Luboš Vidlička
Úspěšně rozjel síť veganských
restaurací

OCHUTNEJTE PRAVOU ITALSKOU KÁVU
Autentická italská káva se vším, co k tomu patří.
Staví na tradici a zkušenosti lidí podílejících se na výběru,
pražení a přípravě kávy po generace.
Pražená tradičním italským způsobem na medium roast
v malé rodinné pražírně.
Na míru namíchaná směs arabiky a robusty, káva s plným
tělem a nízkou kyselostí.

Distribuuje společnost Kofola a.s.
Kofola a.s., Za Drahou 1, 794 01 Krnov, Česká republika. Zákaznická linka 597 497 497, www.kofola.cz.

Hlavu vzhůru! Před
námi je budoucnost
Podzim prozatím vypadá růžověji než ten loňský. Doufejme, že to tak i zůstane. Zavírat
už nikdo nechce a pro mnohé by to bylo likvidační.
Naše podzimní číslo má být jistou dávkou optimismu pro vás. Přinášíme analýzu českého
hotelového léta, které bylo doslova nabité hosty. A podzim? Ten se rýsuje opět v krás
ných číslech. Dále v Horece najdete i analýzu dopadu pandemie na eventové akce. To už
tak veselé není, ale! Blýská se na lepší časy.
I proto přece chystáme 2. listopadu 21. kongres HOREKA 112. Program najdete na dalších
stránkách. Rozhodně je plný skvělých řečníků a informací, které pro přežití v době post
pandemické potřebovat budete.
A pak tu máme téma rostlinné kuchyně. No fuj! řeknete si. My vám v tomto čísle zkusíme
trochu pozměnit názor. Najdete zde proto bližší představení rostlinné kuchyně, ale také
rozhovor s majitelem největšího řetězce rostlinných restaurací Forky’s.
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Tak už vás nebudu rušit u čtení a na viděnou na 21. kongresu HOREKA 112!

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA

REGISTRUJTE SE
A DOSTÁVEJTE HORKÉ
ZPRÁVY Z OBORU
ZCELA ZDARMA.

A BUDETE MÍT
HOREKU VŽDY
PO RUCE.

horekaweb.cz: 100% spojuje!

DENNĚ ZPRÁVY
Z PRVNÍ RUKY

KOMUNITA FACEBOOK
VÁS VOLÁ!
RADOSTI
STRASTI
ZÁBAVA

ANALÝZY
ROZHOVORY
ZKRÁTKA POHOSTINSTVÍ
NA TALÍŘI
WWW.HOREKAWEB.CZ

3 2 8 0
WWW.FACEBOOK.COM/EHOREKA
ROSTEME.
BUĎTE U TOHO.

Sdílejte, informujte se, bavte se: www.horekaweb.cz
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Káva na podzim: Pracujte s kaštany
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Bublinky: Dost bylo Prosecca!

HOTELIÉR

STR. 16

Jak si v pandemii vedly luxusní hotely?
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noční podniky…
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Vítr v gastru radí
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Léto v hotelech bylo fajn.
Podzim bude taky
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2. listopadu 2021
Orea Hotel Pyramida� Praha
727 dnů jsme čekali už na 21. kongres a byla to dlouhá vynucená pauza!
Ale teď jsme opět tady a přinášíme program nabitý skvělými řečníky a informacemi,
které pro přežiti v době postpandemické budete potřebovat.

NOVÁ ÉRA,
NOVÝ SVĚT

KRISTÍNA NEMČKOVÁ
 VÍTĚZKA SOUTĚŽE MASTERCHEF

ČESKO 2019, DRŽITELKA GRAND
DIPLÔME NA LE CORDON BLEU
V LONDÝNĚ, ČERSTVÁ POSILA
MICHELINSKÉ RESTAURACE
STORY, LONDÝN

PROGRAM
PLNÝ SKVĚLÝCH ŘEČNÍKŮ
A INFORMACÍ

LUKÁŠ PYTLOUN
 GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

PYTLOUN HOTELS

SYLVIO SPOHR
 MAJITEL CAFE LOUVRE A PREZIDENT

ASOCIACE RESTAURATÉRŮ APRON

PŘIJĎTE SE POTKAT OSOBNĚ
S PROFESIONÁLY Z OBORU!

21. KONGRES SE KONÁ ZA PODPORY TĚCHTO PARTNERŮ:
Zlatí partneři:

Stříbrní partneři:

Bronzoví partneři:

Hlavní mediální partner:

Speciální
host:

Partner techniky:

Partner nápojů:

Partner kávy:

Partner varné techniky

Partner e-mailové
komunikace:

Partner třídění:

Záštita:

Organizátor:

Speciální
partner:

Je to tady!
Zveme vás už
na 21. kongres
2. LISTOPADU 2021
V OREA HOTELU PYRAMIDA PRAHA NESMÍTE CHYBĚT!

PROGRAMOVÉ MENU:
08.00–09.00

10.50–11.10

Registrace

Kávová přestávka

11.10–11.30

08.00–16.30
Prezentace partnerů

Představení produktů a služeb na stáncích partnerů

09.00–09.30

ÚVODNÍ
INSPIRACE

● Fungování destinačních
managementů a zapojení podnikatelů
do pyramidy destinačního managementu v ČR.
Veronika Janečková,

ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu
a B2B spolupráce, agentura CzechTourism

Oficiální zahájení
Luboš Kastner,

Člen představenstva,
Garant projektu Moje restaurace,
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků
Sylvio Spohr,

majitel Cafe Louvre a prezident Asociace
restauratérů Apron
Adam Eliáš,

výkonný ředitel, Český gastronomický institut
Sylvio Spohr, majitel Cafe Louvre
a prezident Asociace restauratérů Apron

Tomáš Polanský,

ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.

11.30–12.30
● Panelová diskuse:
Jaký byl a je boj s covidem
a co na to zástupci oboru?
Luboš Kastner,

člen představenstva, Garant projektu
Moje restaurace, Asociace
malých a středních podniků a živnostníků
Lukáš Pytloun,

9.30–10.00

majitel, Pytloun Hotels

● Mládí vpřed aneb jak se plní sny!

zástupce společnosti

Kofola,

Kristína Nemčková,

Made by Kristína, vítězka soutěže
MasterCheff Česko pro rok 2019,
držitelka Grand Diplôme na londýnské škole
Le Cordon Bleu, čerstvá posila michelinské
restaurace Story v Londýně

Rastislav Maďar,

epidemiolog, odborník
na cestovní medicínu a vedoucí
Ústavu epidemiologie a ochrany
veřejného zdraví Lékařské fakulty
Ostravské univerzity
Sylvio Spohr,

10.00–10.50

majitel Cafe Louvre
a prezident Asociace
restauratérů Apron

● Dva pohledy na BUDOUCNOST
gastronomie a hotelnictví
Rastislav Maďar,

epidemiolog, odborník na cestovní medicínu a vedoucí Ústavu epidemiologie
a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Vladana Horáková,

generální ředitelka, managing partner, Golden Apple Hotels

Vladimír Pikora,

hlavní ekonom analytického domu Next Finance

 SLEDUJTE NÁS!

PANELOVÁ
DISKUZE

Kontakt: Lenka Vohradníková
E-mail: lenka.vohradnikova@atoz.cz
Tel.: +420 739 467 783

12.30–13.30
Oběd

Facebook: @eHOREKA
www.horeka112.cz

HLAVNÍ
ODPOLEDNÍ
PROGRAM

13.30–16.30

16.00–16.30

HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM

● Jak rozvoz
zachránil restauraci
v době pandemie?

SEKCE RESTAURACE

13.30–14.00

Případová studie,

Radek Netoušek, Adaptee Gastro

● Digitální hospoda
- jak internet a technologie
proměňují, pomáhají
a škodí gastru

SEKCE HOTELY

13.30–14.15

Jura Ibl,

marketér a analytik,
Vítr v Gastru

● Musíme rozjet
incoming!

14.00–14.30

Západočeský
lázeňský trojúhelník
na seznamu UNESCO

● Jak porozumět
koloběhu přírody,
masu i jeho způsobům
zpracování?
Martin Klouda,

RESTAURACE

majitel, řezník,
Maso Klouda

14.30–15.00
● Změnil covid chutě
a chování zákazníka?
Určitě!
ŠTĚPÁN Návrat,

majitel a executive chef fine
diningové restaurace Benjamin
a autentických asijských restaurací
Café Buddha Norská a PRU58

15.00–15.15
Kávová přestávka

15.15–16.00
● Jak nebýt šéf plantážník?
Kam se svým týmem
otočil kormidlo a přežil
tak dobu s covidem?
Jan Vlachynský,

spolumajitel, Lidi z Baru
(Bar, který neexistuje,
Super Panda Circus,
4pokoje, Whiskey Bar,
který neexistuje)

PŘÍPADOVÁ
STUDIE

TIPY
OD NEJLEPŠÍCH
V OBORU

HOTELY

náměstek pro HoReCa,
Ministerstvo pro místní rozvoj

14.15–15.00
● TÉMA BUDE UPŘESNĚNO

15.00–15.15
Přestávka na kávu

15.15–16.00
● Jak mohou malá a středně
velká ubytovací zařízení
využít sílu online reputace
ve vlastní prospěch
Radka Telyčková,

Revenue Manager a konzultant
pro hotely a jiná rezervační zařízení,
Pomáháme hoteliérům

16.00–16.30
● Digitalizace hotelů
jako cesta k růstu
celého odvětví
František Peterka,

CEO vyhledávače ubytování
a zážitků, Explorio

16.30
konec
Změna programu vyhrazena.

PŘIJĎTE SE INSPIROVAT NA NEJVĚTŠÍ KONGRES V OBORU NA ČESKÉM TRHU.
n°21

Je to jednoduché, registrujte se zde:

www.horeka112.cz/registrace/
nebo načtěte QR kód.

PRO ZÁSTUPCE HOTELŮ A RESTAURACÍ VSTUP ZDARMA!

PRODUKTY

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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PODZIMNÍ KÁVA:
ZKUSTE KAŠTANY
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Podzim přeje kávě jak v teplé,
tak i studené variantě. To je
skvělá výzva právě pro vás.

Pracujte s kávou v tomto období
aktivně, vyplatí se to.

Když je venku sychravo, sáhně
te po koření. Vylezlo sluníčko?
Zkuste si spolu se zákazníky při
pomenout léto.

Hrajte si
a kombinujte.
A nejenom s dýní
„Je fajn najít v lístku místo pro
obě varianty. Při tvorbě nápojů
se vždy snažíme používat se
zonní suroviny, na podzim jsou
to jablka, hrozny, ostružiny,
švestky a šípky. Tyto suroviny
jsou ale opravdu těžko kombi
novatelné s kávou. To je troš
ku nevýhoda. Rozhodně se ale
hodí pracovat se směsí koření,
případně smetanou a podobně.
Z alkoholu pak doporučuji spí
še likéry. Pokud chceme uspo
kojit poptávku po ochucených
kávových drincích, snažíme
se jít do stejně kvalitních suro
vin, jako je naše káva, a proto
si často všechny tyto kompo
nenty připravujeme sami,“ radí
a vysvětluje Zuzana Petrusová,
manažerka kaváren pražírny
doubleshot.

Co dalšího zvolit, když tedy kla
sické podzimní suroviny s ká
vou nehrají prim? Napadne vás
dýně, ale jsou i jiné možnosti.
Vážně! Petr Komberec, barista
společnosti illy, doporučuje ká
vové nápoje s kaštanovou pří
chutí. „Myslím, že se k podzimu
hodí.“

Nebojte se hrát si s kakaem či
čokoládou: „Zkuste taky dvo
jité espresso, které je přidané
do tmavé hořké čokolády s vyš
ším obsahem kakaa. Výborná je
kombinace kávy s medem a tro
chou pepře. A jestli máte rádi
mléčné kávové nápoje, zkuste
v zimě javorový sirup,“ dodává.

Tvořte s alkoholem

Tipy chuťových
kombinací Tomáše
Komberce, baristy
z illy, na podzim:
Kaštanové příchutě
Hořká čokoláda
Med a pepř
U mléčných kombinací
javorový sirup

Rozhodně by v nabídce neměl
chybět jeden alkoholický kávový
nápoj. V jihoevropských zemích
jsou v oblibě kávy s trochou al
koholu (carajillo, corretto…). Ty
v české nabídce chybějí. Ano,
můžete si dát kávu a panáka, ale
za alkohol zaplatíte celou sumu,
zatímco u jižanské variace je cena
příznivější, jelikož je alkohol již
přímo v kávě a v menším objemu.
Za zkoušku to ale možná stojí.
To, že se tato varianta u nás ne
rozšířila, vysvětluje Zuzana Pet
rusová: „U nás není zvykem pít
tvrdý alkohol s kávou. Výjimkou
je asi jen irská káva. Dané je to
tím, že dobrou kávu si u nás
dáte téměř jenom v kavárnách

Výhodné balení 1,65 kg
Pro použití v teplé
i studené kuchyni
Hlavní ingredience
pro originální cheesecake
Dostupná i ve variantě
bez laktózy

PRODUKTY

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 126
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– a do těch nechodíte na ve
černí drink, ale spíše během
dne. A během dne o alkohol
samozřejmě není takový zájem.
V naší nabídce vždy máme ales
poň jeden alkoholický kávový
drink, ale řekla bych, že je to
spíše okrajový doplňkový pro
dukt. Je to pro hosty, kteří rádi
zkoušejí něco nového a mají
rádi zajímavosti.“
Tak to tedy zkuste taky. Například
v doubleshotu si kromě nových
sezonních limonád připravili za
jímavý alkoholický kávový drink
s vodkou, který budou servírovat
se speciální perníkovou krustou
z vlastního perníku z jejich
cukrárny.
Pokud se bojíte sofistikovanosti,
sáhněte po jednodušší variantě.
Petr Komberec radí: „Do kávy jed
noduše přidejte hruškovici a k ní
nechte hosty přikusovat kvalitní
čokoládu.“

vysoké ceny zelené
kávy se do zdejších
kaváren nepromítly
Kromě kávových podzimních
příchutí se hodně řeší také cena
kávy na burze. Ta se dlouhou
dobu u odrůdy arabica drží
na vysokých hodnotách. Dů
vodů je více: jsou to komplika
ce v dopravě kvůli pandemii,
ale i sucho v Brazílii (největší
světový producent a exportér
kávy). Tamní úrodu ve velkém
nakupují nadnárodní výrob
ci a kavárenské řetězce. Podle
analytiků se tak dá očekávat
zdražování i na pultech obcho
dů a kaváren.
Zatím se tak ale neděje. Pokud
se zdražuje, tak proto, že ceny
ostatních produktů, obalových
materiálů a energií stoupají.
Petr Mrázek, ředitel společnos
ti Le Patio Group, výhradní
ho distributora illy na českém
trhu, k tématu říká: „S obavami
očekáváme další vývoj. Zatím
nakupujeme za obvyklou cenu.
Každým dnem se to ale může
změnit a všichni naši dodavate
lé zvýšení avizují.“
Takže dobře počítejte. To, že se
vám prozatím nezvýšila cena
kávy, neznamená, že nemusí
te s cenami nahoru. Podívejte
se taky na ceny mléka, energií,
obalů a na ceny konkurence.

Společnost Kofola ČeskoSlovensko pokračuje
v rozšiřování svého produktového portfolia. Na
trh aktuálně uvádí novou prémiovou značku
citrusových limonád s vyšším obsahem ovocné
šť ávy. Novinka s názvem Targa Florio vyčnívá
kvalitou surovin i unikátním designem.
Sluncem zalitá krajina Sicílie plná zrajících citrusů, řev závodních motorů
a mimořádné počiny skutečných hrdinů své doby. To je Targa Florio. Nová
limonáda, která oslavuje legendární závody, je slazená pouze třtinovým cukrem a obsahuje vysoký podíl energií nabité ovocné šťávy. Můžete ji vyzkoušet
rovnou ve třech příchutích: pomeranč, citron a krvavý pomeranč.
Limonáda je určena pro všechny distribuční kanály. V segmentu HoReCa
bude k dispozici především v unikátních skleněných lahvích o objemu 0,25l.
V obchodních řetězcích nebo na čerpacích stanicích bude limonáda k dostání
v plechovkách o objemu 0,33l s výrazným designem.

VŠECHNY TŘI CITRUSOVÉ VARIANTY TARGA FLORIO
JSOU DOKONALOU INGREDIENCÍ DO OSVĚŽUJÍCÍCH KOKTEJLŮ.

TARGA
MEISTRO

• JÄGERMEISTER
• TARGA FLORIO
ARANCIA ROSSA

TARGA
AMERICANO

• CAMPARI
• ČERVENÝ VERMUT
• TARGA FLORIO ARANCIA

TARGA
FIZZ

• LONDON DRY GIN
• TARGA FLORIO
LIMONE

NA BARU

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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PROSECCO VLÁDNE SVĚTU,
ALE NEMUSÍ
Svět bublinek je tak rozmanitý! Mnoho hostů
si perlení vína spojuje se sekty, šampaňským
a v posledních letech i s proseccem. Rozšiřte
jeho obzory a pomozte mu objevit neprobádané.

O

Tradiční metoda – šampaňská metoda

O
Obliba šumivých vín v České re
publice stoupá. Potvrzuje to to
i Martin Fousek, marketingový
ředitel Bohemia Sektu: „Spotře
ba vzrostla natolik, že dnes již
v Česku máme dvě sektové sezo
ny – letní a zimní. Hlavní sezonou
jednoznačně zůstává poslední
čtvrtletí roku, především vánoční
svátky a Silvestr, kdy jsou šumivá
a perlivá vína nedílnou součás
tí oslav a svátečních chvil.“ A je
na čase se na ni pořádně připra
vit. Začít se dá už i podzimními
koktejly (viz postranní box).

Bublinky podle
geografie
Tomáš Brůha, sommelier, odha
duje, že 10 % celosvětové pro
dukce vína patří šumivým vínům,
přičemž přibližně 1 % z nich tvoří

světoznámé šampaňské. Bublin
ky jsou známé po celém světě
a mají své jméno i u vinařů: „Mít
možnost pochlubit se vlastním
sektem je jakési vyvrcholení vi
nařova vývoje. Nejde zde tedy
jen o obchodní stránku věci, ale
také hodně o prestiž. A vinařství
s vlastní produkcí výborných
sektů každý rok přibývá,“ dodává
hlavní sommelier Salonu vín Ma
rek Babisz.
Asi každý ví, že šampaňským se
smí nazývat pouze víno vyrobené
v oblasti Champagne. Co ale dal
ší bublinky? Hosté určitě poznají
sekt a prosecco. Co ale taková
cava a crémant?
Všechna tato šumivá vína rozdě
luje zejména geografie: Sekt je
středoevropský, název se používá
v České republice, na Slovensku,

Tato výroba je velice pracná a zdlouhavá. Nejprve se smíchají základní vína, což předurčuje
kvalitu výsledného vína. Cílem vinaře je získat každý rok stejný produkt. Víno se pak natočí
do láhví a k němu se přidá tirážní likér, aby mohlo druhotně kvasit. Po optimální době zrání
dochází k setřásání kalů do hrdla lahve. Kdysi se tato práce dělala ručně postupným otáčením
lahve každý den. Dnes již na to existují stroje. I přesto se najdou vinaři, kteří stále lpí na ruční
metodě. Následně se kaly odstřelují – nejprve se zmrazí ponořením do solného roztoku a pak
se lahev otevře, čímž kaly vyletí ven. Pro vyrovnání úbytku vína v lahvi se přidává tirážní
likér, který ovlivňuje výslednou sladkost vína. Nakonec je láhev uzavřená hřibovitým uzávěrem
s kovovou čepičkou a agrafou (drátěným košíkem).
Je to opravdu dlouhý proces, druhotná fermentace a zrání trvají několik měsíců. Champagne
musí být v lahvi minimálně 15 měsíců, cava devět.

Charmatová metoda
Kvašení v tanku je jednodušší a rychlejší metoda, jak vyrobit šumivé víno. K sekundární
fermentaci tedy nedochází v jednotlivých lahvích, ale v tancích.

Karbonizace
Zdálo se vám, že jsme zapomněli na frizzante? Vůbec ne. Právě ono se vyrábí touto metodou
– sycením vína oxidem uhličitým.

Ať to perlí!
Jak ale svět bublinek přiblížit hostům? Degustací. Nebojte se postavit celou ochutnávku
právě na šumění. „Sekty se degustují správně nachlazené ideálně na osm stupňů (někteří
výrobci doporučují i nižší, pozn. red.) a postupuje se od nejsuššího vína. Ideální je degustaci
doplnit pojídáním pro neutralizování chutě,“ doporučuje Michal Karnet Key account manager
z Templářských sklepů Čejkovice.

inzerce
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SYLVIO SPOHR

majitel Café Louvre a prezident
Asociace restauratérů Apron

Jak se změní gastronomie a co dělat pro přežití?
Nejen to zazní v rámci panelové diskuse.
ZÚČASTNĚTE SE NEJVĚTŠÍHO KONGRESU PRO ZÁSTUPCE
OBORU HORECA A REGISTRUJTE SE TEĎ A TADY!

www.horeka112.cz/registrace
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Rotkäppchen
doporučuje
rozlišovat teploty:
Bílý sekt: 5–7 °C
Růžový sekt: 6–8 °C
Červený sekt: 9–11 °C

14
Halloweenský dýňový punč
s Rotkäppchen Sec
Ingredience na přípravu 8–10 porcí
250 g cukru
250 ml vody
½ lžičky skořice
200 ml dýňového pyré
330 ml cideru
500 ml pomerančového džusu
70 ml citronové šťávy
250 ml rumu
750 ml sektu Rotkäppchen Sec
led, plátky citronu a svitky skořice na ozdobu

Postup:
1) Nejprve připravte skořicový sirup. Do kastrůlku dejte cukr, vodu a skořici. Přiveďte k varu
a krátce povařte, jen aby se rozpustil cukr.
2) Odstavte a nechte zcela vychladnout.
3) Do mísy na bowli dejte dýňové pyré, přilijte vychlazený skořicový sirup, cider, pomerančový
džus, citronovou šťávu a rum.
4) Vše dobře promíchejte, přidejte kostky ledu a dolijte sektem Rotkäppchen Sec.
5) Nakonec ozdobte plátky citronu a svitky skořice.

v Německu a v Rakousku. Pro
secco zase musí pocházet z Itá
lie a mít v sobě alespoň 85 %
odrůdy Glera. Cava je pak špa
nělské šumivé víno a crémant je
sice také z Francie, ale ne z ob
lasti Champagne, tudíž nemůže
nést toto pojmenování. Navíc
u něj nejsou přesně specifiko
vané odrůdy pro jeho výrobu.
A také způsob výroby. Zatím
co šampaňské, cava a crémant
se vyrábějí klasickou metodou
zrání v lahvi, prosecco upřed
nostňuje charmatovou metodu
a u sektů výrobci metody růz
ně střídají. Například Bohemia
Sekt Prestige dozrává v lahvích,
ostatní sekty z portfolia volí
charmatovou metodu (více
o způsobu výroby v postran
ním boxu).
A nalévá se do flétny, že ano?
Tohle už dávno neplatí! Josef
Švéda, hlavní sklepmistr Bo
hemia Sektu, uvádí: „Dnes se
již doporučují spíše lehce širší
sklenky tulipánovitého tvaru,
kde lépe vynikne vůně šumivé
ho vína. Sekt naléváme po skle
a sklenku plníme přibližně
do jedné třetiny.“
U degustace je důležité soustře
dit se na perlení. Ale ne na to
ve skleničce. „To se totiž může
odvíjet od zcela jiných faktorů
než šumivosti. Perlení zde ovliv
ňuje i to, jak je omytá sklenice,
jaké leštidlo bylo v myčce po
užito, zkrátka to ovlivňuje mno
ho faktorů. Například se perlení
ztrácí výrazně po druhém a tře
tím nalití. Právě proto se hod
notí až na patře, kde se šumivé
víno podrží – a až tam se hod
notí, jakou krémovost pěnění
dělá,“ vysvětluje Tomáš Brůha.

Šumivé víno vás může dopro
vázet celým menu. „Například
suchá růžová šumivá vína jsou
vhodná k předkrmům a ry
bám, suché ryzlinkové sekty se
hodí k tučnějším úpravám mas
a sladší sekty jsou stvořeny pro
dezerty. Rozhodně je dopro
vázení celého menu pouze šu
mivými víny neopakovatelným
a velmi zajímavým gastrono
mickým zážitkem,“ dodává Jo
sef Švéda.

Tip
Codorníu Cava Anna
de Codorníu Blanc
de blanc brut
Toto elegantní šumivé víno má dokonale
vyvážené perlení díky patnácti měsícům
kvašení v lahvi. Je svěží a vaši pozornost
uchvátí citrusy, tropické plody a briošky
v pozadí s nádechem pražených oříšků.
Chuť je pak komplexní a harmonická
s příjemně svěží dochutí.

HOTELIÉR

Luděk Louda
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INOVACE JE NUTNOSTÍ

J

Luděk Louda je ředitel Spa
hotelu Ulrika v Karlových
Varech a mimo jiné také

Evropské asociace hotelových
manažerů (EHMA). Dění

v hoteliérství napříč Evropou
mu tedy není cizí. O tom, jak

zasáhla pandemie sektor čtyřa pětihvězdičkových hotelů
a jakou roli v překonávání

tohoto období sehrála asociace,
sepsal článek.

Již krátce po vypuknutí ničivé krize
covidu-19, v květnu 2020, prezident
EHMA Ezio A. Indiano svým dopi
sem prezidentu Evropského parla
mentu a ministerským předsedům
jednotlivých evropských zemí ape
loval na důležitost cestovního ruchu
a hotelového průmyslu s nutným
přijetím koordinované podpory
na místní, národní a mezinárodní
úrovni.
Ve stejné době zmínil, že po pře
konání krize dojde k velmi poma
lému oživení hotelového provozu,
a proto bude nezbytné kompenzo
vat snížené výnosy, eliminovat do
datečné náklady na půjčky, promi
nout náklady na pronájem, vytvořit
úlevu na daních a všem zaměst
nancům nabídnout psychologic
kou podporu s novými cykly škole
ní napříč odvětvím. Jeho predikce
nebyla lichá.

Dění v asociaci
neustávalo ani přes
lockdowny
Kontinentální i národní jednání
EHMA přešla okamžitě na virtuál
ní. Nejpopulárnějšími se brzy staly
pravidelné online bloky Hospita
lity Tomorrow a diskusní panely
s výměnou informací v jednot
livých členských zemích ohled
ně plánování zmírnění omezení
a provozního dopadu sociálního
distancování. V tomto vidím vel
kou sílu našeho sdružení – ote
vřenou diskusi v rámci vlastního
regionu a neustálou aktuální infor
movanost. Česká republika spolu
s Rakouskem, Maďarskem, Polskem
a Chorvatskem patří do regionu
střední Evropy.
Jak asociace vlastně funguje? Každý
region má svého představitele – de
legáta, který získává informace

od ostatních regionálních delegá
tů. Velmi flexibilně se domlouvá
me na online rozhovorech, radíme
se a vyměňujeme nejnovější in
formace. Proto na začátku tohoto
roku vznikl také dotazník s názvem
„COVID-19 a podpora evropských
vlád“, kdy se všichni členové měli
možnost vyjádřit k tomu nejdůle
žitějšímu, a to k podpoře hotelů
od svých vlád.

Na změny na trhu
reagujte flexibilně:
Cenotvorba
s rozumem
Samozřejmě postupným uzavřením
hranic zůstal všem hotelům k dispo
zici jen tuzemský trh (tzv. ingoing)
a tato situace v některých zemích
stále přetrvává. V našem případě
podle statistiky za prvních šest mě
síců víme, že 86 % hostů v tří- až

HOREKA LINKEDIN: ZPRAVODAJSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

Tajemství
úspěchu

pětihvězdičkových hotelích tvořili
pouze Češi. Takto silný tuzemský
trh si vyžádal novou cenovou po
litiku včetně nových balíčků, např.
wellnessových, které jsou v našem
případě žádané více než klasické
léčebné balíčky.
Celý systém provozu se také musel
přizpůsobit obsazenosti pokojů
a novému požadavku stravování.
Každodenně se provádí detailní
rozbor nákladů, které se musí den
ně kontrolovat vzhledem k neustá
lému růstu cen především potravin.
Nejen meetingy přešly do virtuální
podoby, ale také online platformy
hotelu začaly být velmi aktuální. Na
příklad web hotelu, Facebook a In
stagram se staly denním tiskem pro
všechny, kteří se chystají k návštěvě
či sledují život hotelu. Inovace nabí
dek programu je nezbytná.

Co je EHMA?
Některé hotely v rámci EHMA
nebyly nuceny své ceny za
ubytování výrazně upravovat. Pří
kladem toho jsou luxusní hotely
ve Švýcarsku, kde tamní trh vytváří
dokonce vyšší příjem než zahranič
ní před covidem.

Rakousko:
Kompenzace až 90 % mzdy
Pokud jde o zaměstnance a vyplácení mezd, rakouská vláda nabídla řešení tzv. krátkodobé práce,
což znamenalo, že pracovní doba v době tří měsíců se zkrátila až na čtyři hodiny týdně a stát
kompenzoval 90 % mzdy. Taková podpora výrazně pomohla firmám nepropouštět zaměstnance.
V Chorvatsku např. hotely získaly podporu na každého zaměstnance systémem zavedení kratší
pracovní doby s podporou až 480 eur na zaměstnance za podmínky, že hotelu příjmy poklesly
alespoň o 20 %.

European Hotel Managers Association – byla založena v roce 1974 v Římě s cílem evropské
institucionální podpory hotelových manažerů.
Dnes je tato asociace největší a nejdůležitější v Evropě, vytváří více než 13 % HDP, má 6%
podíl na zaměstnanost a 30 % zahraničního obchodu v rámci EU.
Má 421 členů ve 27 evropských zemích.

Rovněž jsou hotely, a k nim se řadí
i náš hotel v Karlových Varech,
které ceny zpočátku snížily a za
čaly je postupně navyšovat podle
tempa rozvolňování. Kvalitou slu
žeb a získáním několika význam
ných mezinárodních a národních
ocenění jsme zaznamenali silnou
loajálnost hostů. V této nové situa
ci jsem si vzpomněl na stále trvající
význam odborného rozvoje, který
jsem měl možnost získat během
dlouhodobého působení u mezi
národních hotelových společností
v zahraničí. Jeden z programů byl
zaměřen na „Poznej svého hosta“.
A každý, kdo tento význam pocho
pí, musí být v hotelnictví úspěšný.
Zcela novým projevem našeho od
větví je silný odliv zaměstnanců,
a to ze všech jeho středisek. Během
dlouhodobé uzávěry si mnozí za
městnanci uvědomili, jak velký vliv
má jejich práce na osobní život
a zdraví. Pracují bez ohledu na pra
covní a víkendový den či den svát
ku. Všichni se chystají na Vánoce
doma s rodinou a hotel vítá své hos
ty na vánoční svátky. Práce na denní
a noční směny, neustále obklopeni
lidmi, jejichž přístup ke službám se

výrazně posunul od doby, kterou si
před 25 lety pamatuji.
Jaká je budoucnost hotelnic
tví? EHMA ji prezentuje v člán
ku pod názvem Bright future, který
byl publikován v zahraničním ča
sopise mezinárodního hotelového
řízení. Je nutné aktualizovat naše
hodnoty v souladu s událostmi
uplynulého roku a představit no
vou vizi, která bude odpovídat
dnešnímu hotelovému sektoru.
Pokud jde o rozvoj asociace, EHMA
podepsala smlouvy se společnost
mi École hoteliere de Lausanne
a Cornell University School of Ho
tel Administration. To umožní sou
časným i budoucím členům nový
přístup ke vzdělávacím webinářům
v hotelnictví a pohostinství. Investi
ce do vzdělání je neodmyslitelná.

Přečtěte si článek
ZDE:
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Jeden z programů byl zaměřen na „Poznej svého hosta“. A každý, kdo tento
význam pochopí, musí být v hotelnictví
úspěšný

17

DIGITÁLNÍ HOSPODA

jura ibl
/EHOREKA

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 126

18

WEB PRO HOSPODU
JE ZLO

který je tak těžké vybudovat

a provozovat dobrý web, než

gastro. Bohužel už se bez něj
neobejdete.

Když podnikáte v gastru, těžko
jste se mohli vyhnout otázce,
jak má vypadat váš web. Mož
ná jste to vyřešili tak, že jste se
obrátili na někoho, kdo „tomu
rozumí“ nebo jste se možná
podívali na stránky podniků,
které respektujete, a jako každý
správný umělec jste vyzobali
všechno, co se vám tam líbilo.
Zajímalo by mě, jestli teď máte
pocit, že váš web obstál. Jestli
máte pocit, že stál za čas a pení
ze, které jste do něj vložili. Dneš
ní díl seriálu Digitální hospoda
bude především pro ty, kterým
to tak nepřipadá, a zkusíme dojít
k tomu, jak váš pocit zlepšit.

Vím proč,
nezajímá mě jak
Weby hospod, včetně těch pres
tižních, které vznikají za spoustu
peněz, nejčastěji fungují hlavně
jako digitální cedule. To a to, tam
a tam. A ono není divu. Už v mi
nulém díle jsem psal, že gastro
má obrovskou nevýhodu v tom,
že mezi internetem a židlí ve va
šem podniku zeje obrovská díra,

takže ať utratíte za online kampa
ně cokoliv nebo ať svému webu
věnujete libovolnou péči, nikdy
nevíte, kolik lidí na základě toho
přichází.
Mít web – ceduli – je lepší než nic,
ale pokud chcete, aby vaše online
existence dávala smysl a pokud
možno vydělávala peníze, mohla
by se vám líbit perspektiva firem,
které internet živí. Pro ty samo
zřejmě cedule nestačí – web je
epicentrum prodeje a dokážou
vám přesně říct, proč vypadá, jak
vypadá, proč je jaké tlačítko tam,
kde je.
Pro žádný e-shop není zajímavé,
kolik lidí na jejich web přijde, ale
až to, kolik z nich nakoupí, kolik
se zaregistruje a kdo se vrátí. In
ternetové firmy nezajímá, jestli je
web růžový nebo zelený, zajímá
je, jestli přináší konverze – z ná
vštěvníků na zákazníky. A proto
že gastro je byznys a ne výtvarné
umění, tak úplně stejně by měl
přemýšlet každý majitel hospody.
Jak přenést část svého byznysu
na svůj web? Proč ten web exis
tuje a kolik peněz mi vydělává?

To ovšem znamená, že si musíte
jasně říct, jaká konverze je pro váš
podnik ta správná.
Typická konverze v gastru je roz
voz. V kontextu minulého roku je
to asi téma, které si musel vyřešit
skoro každý člověk v oboru. Roz
voz je dokonalý právě z toho dů
vodu, že z vašeho páteřního byz
nysu vytáhne celkem jednoduše
to jediné, co se dá snadno pro
měnit na jedničky a nuly. Dávno
už neplatí, že se rozváží jen pizza
a čínské nudle, do rozvozových
služeb dnes šlape třeba Ambien
te, fine-dinning restaurace, vzni
kají hospody, které už ani žádnou
provozovnu nemají…
A už dávno se nebavíme jen o ho
tových jídlech. Podle americké
ho vzoru start-upu BlueApron
se i u nás začíná experimentovat
s předpřipravenými boxy se
surovinami, které si naopak
zákazníci podle receptu uvaří
doma. Existují restaurace, které
zajišťují, že se surovinami přijede
i sám kuchař a uvaří lidem v je
jich vlastní kuchyni. Oťukává se
technologie bleskově mražených
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Neexistuje žádný jiný obor, pro
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JURA IBL

marketér a analytik,
Vítr v Gastru

Jura Ibl vás provede digitální hospodou, tak buďte u toho!
ZÚČASTNĚTE SE NEJVĚTŠÍHO KONGRESU PRO ZÁSTUPCE
OBORU HORECA A REGISTRUJTE SE TEĎ A TADY!
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jídel, kterou zkoumají i seriózní
šéfkuchaři. Lidi z brněnského
Baru, který neexistuje v loňském
roce rozváželi i míchané drinky.
Obrovsky roste trend prodeje su
rovin, skleniček a doplňkového
zboží, které vaši zákazníci znají
z vašeho podniku.
A jasně: vidíte sami, že otázka, jak
bude vypadat váš web, je skoro až
to poslední. Mnohem zásadnější je
otázka, jak internet změní můj pro
voz a co jsme schopni nabídnout.
Velmi podobnou konverzí může
být pro váš podnik rezervace, ná
kup voucheru, odběr newslette
ru, cokoliv vás napadne.
Pointa je v tom, že pokud už si
dáváte práci s webem a investuje
te do něj čas a peníze, tak o něm
přemýšlejte jako o pevné součás
ti svého podnikání a stejně, jako
je u vás v podniku důležitá kasa
a přehled o tržbách, tak chcete
vědět, že vám web přináší buď
hosty do podniku, nebo úplně
nové zákazníky, kteří se k vám tře
ba nikdy ani nepodívají.
A tím se dostáváme k tomu, jak
má ten web vypadat. Asi vás

překvapí, že na tom vlastně tolik
nezáleží.
Samozřejmě máte nějaký vkus,
logo, styl podniku, ale když teď
půjdete za „někým, kdo tomu
rozumí“, soustřeďte se na to, jak
má váš web fungovat a co od něj
chcete. Jeho úkolem je přijít s ná
vrhy řešení a hlavně se závazkem,
že toho dosáhne.
Zní to divně, ale takhle se můžete
soustředit na to, co je důležité: váš
byznys. A ne to, jestli tam dát zele
né nebo modré tlačítko.

Nic nevím,
všechno měřím
Tak, a máte web. Slavnostně jste
ho spustili, máte člověka, kterému
věříte, že s ním bude umět praco
vat. Co přijde teď?
Špatná zpráva je, že teď přijde to
nejtěžší.
Váš web začne fungovat, a (velmi
pravděpodobně) především za
čne nefungovat. Dejme tomu, že
si na Googlu zaplatíte kampaň,
která vám začne přivádět nové zá
kazníky. Přijdou jich stovky a ani
jeden si nic neobjedná.

To je úplně v pořádku. Vaše šan
ce, že se hned od začátku trefíte
a všechno bude fungovat podle
vašich představ, je skoro nulová.
Samozřejmě ji může zvýšit to,
jestli jste si najali renomovanou
(čti drahou) agenturu, která udě
lala už stovky webů pro restaura
ce, nebo studenta, který vám to
spíchne po večerech.
Proto bych vám chtěl představit
další principy, které se ve světě in
ternetových firem používají.
Ten první princip se jmenuje Mi
nimum Viable Produkt – to je fuk.
Jde o to, že právě proto, že inter
net umožňuje velmi rychle změ
řit a zjistit, jestli váš nápad nebo
kampaň funguje, tak se firmy
snaží utratit za vývoj první verze –
třeba webu – minimální množství
peněz. Nasadí jen to nejnutnější,
co tam musí být, a co nejrychleji
to vydají do světa.
Vezmou trochu peněz, zaplatí si
malou kampaň a změří, kolik lidí
z těch, které kampaň zaujme, pro
vede konverzi.
Zároveň sledují, kde se lidé zasek
nou, a pak si vypracují několik

hypotéz. V podstatě úplně stejně
jako vědec v laboratoři: hypotéza
– experiment – změření a znova
a dokola. Přišlo málo lidí, je tře
ba upravit kampaň. Hodně jich
přišlo, ale hned odešli – je špatně
struktura informací na stránce.
Přišli, začali nakupovat a těsně
před koncem najednou zmizeli –
něco je špatně v objednávkovém
formuláři.
Udělají se úpravy a zkusí se to
znovu.
A zkouší a vylepšuje se to do té
chvíle, kdy máte opravdu dobrý
základ. A pak pořád dál. Zlepšo
vání webu nikdy nekončí, je to
nekonečný proces a dlouhodobé
partnerství s člověkem, který se
o něj stará.
S tím souvisí další princip. Ten
se jmenuje A/B testování. Zkrát
ka necháte běžet hned dvě ver
ze vašeho webu. V první verzi
třeba uděláte tlačítko zelené
a v druhé modré. Pomocí jed
noduché technologie část ná
vštěvníků vašeho webu přijde
na stránku se zeleným tlačít
kem a druhá půlka na stránku

HOREKA facebook: buďme v tom společně

Zloději konverzí
Ještě nám tu zbývá horká kaše,
kolem které neustále kroužím.
Celou dobu se bavíme o vašem
webu, rozvozech, rezervacích
a dalších báječných věcech. Reali
ta českého gastra ale je, že větši
nu rozvozů uskuteční DámeJídlo

a Wolt. Rezervace zařizuje Bookio
nebo Restu a nejdůležitější cedule
vašeho podniku jsou na Yelpu,
TripAdvisoru nebo u Lukáše Hej
líka v knížce.
Typická česká restaurace žádné
konverze na svém webu neře
ší, protože se odehrávají jinde.
Všechny výše zmíněné služby
umí s online reklamou, A/B tes
továním, sociálními sítěmi a vším
možným pracovat lépe než vy.
Mají nekonečné rozpočty z hlu
boké kapsy mezinárodních inves
tičních fondů. Ve všech směrech
jsou na internet lépe připraveni
než vy.
Má tedy smysl se o něco snažit?
Jak se to vezme…
Finančně se to může, a nemusí
vyplatit. Když máte oblíbenou
restauraci na menším městě,
tak si klidně můžete dovolit
jet po vlastní ose, aniž byste se
museli dvakrát rozmýšlet. Čím
významnější roli ale konverze
mimo váš vlastní web předsta
vují, tím víc musíte svoje rozhod
nutí zvážit. Řada podniků teď
přechází do jakéhosi duálního

režimu, kdy se neodstřihnou
od velkých platforem, ale snaží
se co nejvíc zákazníků přesmě
rovat k sobě. Usnadňuje to i fakt,
že během covidu se objevila zá
plava služeb, které vám umožní
rychle zprovoznit vlastní rozvoz
za lepších podmínek.
Čím menší vztah mají zákazníci
k podniku, tím těžší bude si po
radit bez provizí, slev a tlačenic
na rozvozových webech nebo
na turistických portálech. Ale ani
to není špatně. Pokud vám tenhle
vztah s gastro platformami fun
guje, tak investujte do něj. Ať se
lidé prokliknou z vašeho webu,
facebooku, instagramu hned
na DámeJídlo. Vy ušetříte desítky
tisíc ročně za vývoj a provozování
něčeho, co někdo jiný za provizi
z prodeje dělá za vás.
Ale možná by stálo za to si zmí
nit jeden důležitý detail. Ekono
mové na celém světě si všímají
jednoho velmi nebezpečného
fenoménu, který vytvářejí prá
vě velké internetové platformy.
Díky tomu, že dokážou skvěle
odladit svou službu na straně

zákazníka, dostávají podniky,
které na ně umístí svoje zbo
ží, do extrémně nevýhodného
postavení. Zákazníci je milují
a nedají na ně dopustit a vy jako
majitel podniku jste čím dál víc
tlačený do méně a méně výhod
ných podmínek. V běžné eko
nomice by zasáhl stát z pozice
antimonopolních zákonů, jenže
technologické firmy je málokdy
porušují. Lidé je milují. Alterna
tivy existují. Žádnou konkurenci
neskupují. Prostě rostou, proto
že jsou nejlepší, a čím jsou větší,
tím jsou lepší.
Takže možná stojí za to nebýt
absolutně závislý na podobných
projektech, mít svá zadní vrátka.
Za pár let může být třeba rozvoz
mnohem zásadnější část vašeho
byznysu, než je dnes, a covid dob
ře ukázal, že to nemusí být žádná
hitparáda.

Pokračování příště
Digitální hospoda bude pokra
čovat. Podíváme se, jak pracovat
s věrností zákazníků a jakou roli
v tom všem hrají sociální sítě.
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s modrým. Vy obě skupiny změ
říte a dozvíte se, že zelené tlačít
ko je lepší.
Důvod, proč to internetové firmy
dělají, je úplně jednoduchý. Vel
mi levně začnete něco vytvářet
a v okamžiku, kdy váš web od
ladíte do fáze, kdy už to docela
hezky funguje, tak si dokážete
spočítat, že když utratíte za rekla
mu tolik a tolik, přijde vám tolik
a tolik lidí a z takového procenta
se stanou zákazníci.
Váš web najednou bude předví
datelný a najednou začne inter
net pracovat pro vás.
A teď otázka: Jde to i jinak? Ano.
Když nemáte baterku, můžete
chodit po domě po hmatu. Jen ob
čas do něčeho vrazíte a taky může
te spadnout ze schodů. Ale jde to.
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ČÍSLA SLIBUJÍ HOTELIÉRŮM
ÚRODNÝ PODZIM

P

Léto 2021 si hoteliéři napříč

republikou pochvalují. Velké

naděje se upírají také na podzim, o který mají klienti velký
zájem. Výhledy jsou velice
optimistické.

Po článku o pomalu se vzpama
továvajícím eventovém trhu tu
je další analýza, která přináší
trochu naděje pro hoteliéry. Jak
online rezervační hotelový a re
cepční systém Previo, tak i vy
hledávač ubytování a zážitků
Explorio.cz potvrzují pozitivní
trend a stoupající zájem o vol
nočasovou turistiku.

Léto ve znamení
úspěchu
Podle dat společnosti Previo se
letošní průměrná celorepubliko
vá obsazenost za měsíc červenec
(60,7 %) téměř vyrovnala té v roce
2019, tedy před pandemií (61 %),
a byla lepší než v loňském roce
(+2,9 %). Měsíc srpen je z hle
diska srovnání se srpnem 2019

na úplně stejné průměrné celo
republikové obsazenosti (58,5 %)
a oproti loňskému srpnu si polep
šil (+3,9 %).
Kladně hodnotí letní sezonu
i hoteliéři, jak vyplývá z ankety
vyhledávače ubytování a zážitků
Explorio.cz, kterou realizovalo na
250 hotelích. Průběh celé letní
sezony podle očekávání hodnotí
pozitivně 58,5 % ubytovatelů. Celá
pětina ze všech pak dokonce zmi
ňuje, že počet hostů byl výrazně
vyšší, než plánovali. Za ekonomic
kou tragédii pak sezonu označily
pouhé jednotky hotelů – zejmé
na ty v Praze nebo zařízení, která
slouží především pro konference
a akce.

Do podzimu se
vkládají naděje
Dobrá sezona ale rozhodně ne
zalepí všechny ztráty spojené
s pandemií. Proto se s napětím
očekává, co přinese podzim.
A čísla predikují kladný vývoj.
„Pozitivně nás překvapilo zvý
šení obsazenosti v podzimních
měsících. Například v listopadu
očekáváme její nárůst o 78 %
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Kraj

Obsazenost
červenec 2019

Kraj

Obsazenost
červenec 2020

Kraj

Obsazenost
červenec 2021

Hl. m. Praha

70%

Hl. m. Praha

47%

Hl. m. Praha

57%

Jihočeský kraj

68%

Jihočeský kraj

68%

Jihočeský kraj

68%

Jihomoravský kraj

63%

Jihomoravský kraj

65%

Jihomoravský kraj

67%

Karlovarský kraj

58%

Karlovarský kraj

59%

Karlovarský kraj

56%

Královéhradecký kraj

52%

Královéhradecký kraj

58%

Královéhradecký kraj

56%

Liberecký kraj

55%

Liberecký kraj

58%

Liberecký kraj

59%

Moravskoslezský kraj

61%

Moravskoslezský kraj

57%

Moravskoslezský kraj

63%

Olomoucký kraj

49%

Olomoucký kraj

53%

Olomoucký kraj

57%

Pardubický kraj

58%

Pardubický kraj

55%

Pardubický kraj

67%

Plzeňský kraj

67%

Plzeňský kraj

67%

Plzeňský kraj

64%

Středočeský kraj

59%

Středočeský kraj

53%

Středočeský kraj

57%

Ústecký kraj

59%

Ústecký kraj

56%

Ústecký kraj

58%

Vysočina

56%

Vysočina

65%

Vysočina

66%

Zlínský kraj

60%

Zlínský kraj

65%

Zlínský kraj

72%

ČR

61%

ČR

58%

ČR

61%

Zdroj: Portfolio Previo, obsazenost k 2. 8. 2021
na 11,40 % oproti předloňské
mu roku. Ve stejném srovnání
vidíme růst i v září o 7 % a v říj
nu o 19 %. V popularitě vede

stále Jihomoravský kraj, jehož
obsazenost je nad průměrem
ostatních regionů. Poptávka Če
chů po dovolených bezpochyby

přispívá k restartu hotelnictví.
Těší nás také rostoucí zájem
o službu online check-in. Díky
naší aplikaci se každý měsíc

bezkontaktně ubytuje více než
100 000 hostů,“ uvádí David
Laryš, marketingový ředitel
Previo.
„Malá sezona tu byla dlouhé
roky přehlížená, protože září
a říjen patřily především takzva
ným eurovíkendům. Ty však le
tos pravděpodobně nebudou
tak atraktivní kvůli opatřením
na letištích a lidé budou zůstá
vat v Česku,“ zmiňuje František
Peterka, šéf vyhledávače ubyto
vání a zážitků Explorio.cz.
Opatrnost je ale na místě.
„I když čísla obsazenosti vzbu
zují naděje na trvalé oživení,
zůstává otázkou, zda letošní po
vedená sezona dokáže vykom
penzovat pandemické ztráty
hoteliérů. S velkou obezřetností
také sledujeme vývoj epidemio
logické situace. Její průběh a re
akce na ni budou pro náš obor
do velké míry určující,“ dodává
Laryš.
inzerce

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO SPRÁVNÁ
BYZNYSOVÁ ROZHODNUTÍ
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA VÝHODNOU CENU!

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290
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ROSTLINNÉMU TRENDU VSTŘÍC.
BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY
Když se řekne vegetarián, mnohým kuchařům naskakuje husí kůže, a přitom by nemusela. Zeptali
jsme se zkušených restauratérů, kteří zájem o rostlinná jídla potvrzují a mluví o své praxi, jež jim
přináší vyšší tržby. Vegetariáni a vegani by neměli být postrachem vaší kuchyně. Naopak.

Varianta, která se
neobchází
Podle nejnovějšího průzkumu
společnosti FMCG Gurus pro
Českou veganskou společnost je
v české populaci 21 procent flexi
tariánů, tedy skoro celá čtvrtina.
Určitě jste si již všimli, že v obcho
dech se objevují regály s maso
vými náhražkami, prodejny chrlí
na svých různých kanálech rost
linné recepty a postupně na tento
trend naskakují i restaurace.
České restaurace byly, co se týče
nabídky rostlinných jídel, pozadu
a často i nadále jsou. Zdá se ale, že
se začínají hýbat stojaté vody zdej
ších kuchyní. Zájem tady zkrátka
je, takže se restauratéři poptávce
přizpůsobují, což potvrzuje i Jiří
Kopejtko, marketingový mana
žer ze sítě Burrito Loco, která
měla v nabídce rostlinné varianty
již od svých počátků: „Postupem
času, s rostoucí poptávkou, jsme
pocítili potřebu nabídku rozšířit
a nabízet náš kompletní sortiment
(samozřejmě u produktů, kde to
je možné) i v rostlinné variantě.

„Se zeleninou se nádherně a bez předsudků pracuje v jihovýchodní Asii, v perské kuchyni, na Kavkaze, v Rusku, na Balkáně, v Maďarsku
a celém Středomoří – tedy Itálie, Francie, Španělsko, severní Afrika a Střední východ. Všude tam je to naprostá samozřejmost a nikdo se
nešklebí, když má sníst cuketu, lilek nebo rajče. Ta jídla jsou fantastická.“ Kuchař také nově vydal veganskou kuchařku Sedm způsobů,
jak se radovat z jídla.

Časem pak přibývaly i další pro
dukty a novinky až do současné
podoby menu.“
V Burrito Loco nemají rostlin
nou nabídku jen jako okrajo
vou variantu, „aby se neřeklo“,
spíše naopak, snaží se zde o její
maximální podporu a neustálé
rozšiřování variant rostlinných
pokrmů o nové trendy. A tato stra
tegie se vyplácí. „Vrací se nám to
v parádních číslech, kdy prodeje
rostlinných pokrmů tvoří přibliž
ně 15–20 % z celkových prodejů.
Musím říct přibližně, neboť někte
ré produkty neindexujeme jako
rostlinné, ačkoliv je možné si je
takto objednat. Růstu těchto čísel,
jak jsem již zmínil, jdeme naproti
podporou produktů a implemen
tací nových trendů,“ vysvětluje Jiří
Kopejtko.
Nečekejte ale, že do menu přidá
te pár rostlinných pokrmů a lidé
se budou hrnout. Své o tom ví
i Lukáš Trlica, majitel děčínské
ho bistra Les, který se sám stra
vuje rostlinně. „Když se uvolnil

v Děčíně prostor, neváhal jsem
ani vteřinu a otevřel jsem si svůj
podnik, v němž jsem chtěl vařit
a vařím, jak chci. Začátky byly
opravdu dost těžké a několikrát
jsem si říkal, jestli má smysl vů
bec dál pokračovat. Naše veliká
výhoda je v tom, že jsme jen
dva zaměstnanci. Já v kuchyni
a moje mamka na place, takže
se první rok docela často stáva
lo, že jsem poplatil výdaje a byl
jsem bez výplaty. Ale jak se říká,
že když se někdo opravdu snaží
a dělá to dobře, musí se to vrá
tit... A ono se to pomalu začíná
vracet.“ Podle něj jsou u zákaz
níků nejoblíbenější recepty,
kde figuruje nějaká salsa: „Třeba
seitan plátky pečené s rajčato
vo-paprikovou chilli salsou s ku
kuřičnými kroketami s mandle
mi. To je docela trhák.“ V první
flexitariánské restauraci Spojka
Karlín patří zase mezi k nejob
líbenějším pokrmům asijský
bao bun plněný trhanou hlívou
a švestkovou omáčkou.

Chybí tradice
a trénink. Špenát
utrápený v jíšce je
běs
Mezi kuchaři panují o rostlinné
stravě různé předsudky. Jedním
z nich je, že se to nedá, slušně ře
čeno, jíst. Kuchař Hugo Hromas
to ale vyvrací: „Když jsem začal
pracovat pro bistro Herbivor, kte
ré je veganské, zkusil jsem se ně
kolik měsíců stravovat vegansky.
Zajímalo mě, jestli se rostlinná
strava nějak odrazí na mojí kondi
ci, energii, jestli zhubnu nebo jest
li mi nezačnou vypadávat vlasy
a lámat se nehty. Za tu dobu jsem
přibral skoro tři kila, to jídlo mě
neskutečně bavilo, ale taky mu
sím říct, že s mým apetitem jsem
ho spořádal mnohem víc, než
když jsem na mase,“ vzpomíná.
Rostlinné jídlo zkrátka v kucha
řích probouzí kreativitu.
Další předsudek, který se mezi
kuchaři usídlil, je, že vaření zeleni
ny zkrátka ani není vaření. Jakmi
le tam chybí flákota masa, tak je to
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Zkuste v nich vidět svěží závan
pro změnu. Navíc ten, kdo si ob
jedná bezmasý pokrm, nemusí
nutně patřit k jedné či druhé
skupině. Může být flexitariánem.
Do této skupiny patří ti, kteří ži
vočišné produkty sice jedí, ale ne
s tak vysokou frekvencí a často si
potrpí na jejich původ.

Kde sbírat inspiraci
na zeleninové pokrmy podle Huga Hromase
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nanic. Již zmiňovaný Hugo Hro
mas by vás ale přesvědčil jenom
svým poutavým povídáním o jed
né jediné zelenině, a to lilku. Pro
kuchařskou školu Laboratorio na
příklad připravil kurzy zaměřené
na rostlinnou stravu, třeba speciál
na lilek, který má moc rád. Napří
klad při svých cestách severním
Španělskem objevil kombinaci
lilku a čokolády. A zájem o kurz?
„Účast byla hojná a myslím, že

Kde brát inspiraci podle Ondřeje
Panoše, šéfkuchaře první
flexitariánské restaurace Spojka
Nápadů je plný internet, ale ne vždy s nimi budete slavit úspěch. Za sebe můžu doporučit právě Rostlinně nebo Chefs for change, kde jsem také ambasadorem. Výhodou je,
že mají zpracované i průvodce přímo pro restaurace. Z šéfkuchařů doporučuji sledovat
Matthewa Kenneyho.

jsme si to všichni moc užili. Mrzí
mě, že o zeleninu se širší veřej
nost začíná zajímat jen zvolna,
dřímá v tom obrovský potenciál,
který zatím využívají bohužel jen
alternativně zaměření lidé.“
Nakonec, když se kuchaři k plot
ně postaví a chtějí zeleninu při
pravit, zjistí, že nevědí. „Pracovat
s teplotou a časem je alfa a omega
kuchařské práce. U zeleniny jde
o to, že se chová jinak než maso

Chcete se o rostlinné kuchyni dozvědět více?

– tedy odlišné teploty a odliš
né časy. Naši kuchaři by to jistě
zvládli perfektně, kdyby dostali
příležitost. Má to dva háčky. Po ze
leninových jídlech není taková
poptávka a nabídka a cena zele
niny v našich podmínkách není
taková jako třeba ve Středomo
ří. Chybí nám tradice a trénink,“
uvažuje Hugo Hromas. „Žijeme
v zemi, kde se špenát trápí s jíš
kou, zelí se dusí k smrti a slovo
salát reprezentuje nastrouhaná
okurka v sladkokyselé vodě. Ale
osobně si myslím, že se blýská
na lepší časy. Pokud takoví mistři
ze staré školy jako Alain Passard
nebo Alain Ducasse dávají nepo
měrně víc prostoru rostlinným
pokrmům, je to signál, že lukul
ské přecpávání se masem už začí
ná unavovat a rostlinná kuchyně
má opravdu velké chuťové a ba
revné možnosti. A pochopitelně
příjemně balancuje i naši kondici
a zdravotní stav.“

Vlak se už rozjel,
naskakujte
Lidí, kteří omezují maso, přibývá.
Může za to i pandemie. Lidé měli
více času přemýšlet o svém zdraví
a o dopadech stravování na něj.
A přibývá také podniků, které
rostlinnou stravu nabízejí.
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Zkuste online konferenci Plant-Powered Perspective, která se koná 4. 10. 2021. V programu čekají přednášky zahraničních spíkrů
na témata, jako je kultivované maso, rostlinné proteiny a budoucnost potravinářského průmyslu. Můžeme se těšit
na čerstvá prodejní data, panelovou diskusi o proměnách gastronomie, soutěž start-upů a mnohem víc.
SLEVA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU HOREKA
Při nákupu vstupenek zadejte do políčka slevový kód: HOREKA20

V Praze a okolí nabízí zhruba
polovina podniků alespoň jeden
bezmasý pokrm, který má marke
tingovou certifikaci „Tady se na
jím rostlinně“ projektu Rostlinně.
Jedná se o mapu, na které jsou
vyznačené restaurace s alespoň
jednou nabídkou rostlinného jíd
la. Po celé republice na této mapě
najdete přibližně 220 restaurací.
Nezahrnují však zdaleka všech
ny podniky s nabídkou rostlinné
stravy.
„Zájem se přesouvá ke zdravé
stravě, čímž se logicky dostanou
k vegetariánské a veganské stra
vě. Na kuchaře je tím pádem vyví
jen větší tlak, protože ne všichni
s těmito pokrmy mají zkušenosti.
Je to nová éra, do níž ale musejí
nastoupit, pokud chtějí mít pro
sperující podnik,“ popisuje Mar
tin Kortus, šéfkuchař školy vaření
Laboratorio a také patron projek
tu Rostlinně.
Nemyslete si, není to nějaká praž
ská hipsteřina. Naopak, týká se
širokého spektra populace. Na
příklad k radikálnímu kroku při
stoupila i závodní jídelna Volks
wagenu ve Wolfsburgu, která
končí s masem. Firma změnu vy
světluje tak, že se tak stalo na přání
mnoha zaměstnanců, kteří žádali
vegetariánská nebo veganská jídla.
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vítězka soutěže MasterChef Česko 2019, držitelka Grand
Diplôme z londýnské školy Le Cordon Bleu a čerstvá
posila michelinské restaurace Story v Londýně.
Příběh mladé talentované kuchařky vás nakopne, nic není nemožné!

ZÚČASTNĚTE SE NEJVĚTŠÍHO KONGRESU PRO ZÁSTUPCE
OBORU HORECA A REGISTRUJTE SE TEĎ A TADY!

www.horeka112.cz/registrace

COFFEE BREAK

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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MAJITEL FORKY’S:

JEDNO ROSTLINNÉ JÍDLO
DO KAŽDÉ HOSPODY
Luboš Vidlička je jistým způsobem vizionář. Poté, co se sám stal veganem, si uvědomil, že na trhu chybí rostlinný koncept restaurací, které by tady byly pro všechny, jak vegany a vegetariány, tak i všežravce. Podniky pod značkou Forky’s se právě o toto snaží
a zájem o ně neutuchá. První restaurace vznikla v Brně, pak se přidala Praha a nyní je najdete už i na Slovensku a v Rakousku.

J

Fungovaly blbě. (smích) Byla to
těžká doba a každá pobočka to
měla trochu jinak složité. Máme
dva street food boxy a osm ka
menných poboček. Takže je lo
gické, že to každá prožívala tro
chu jinak. Nejhůř na tom byly ty,
které se otevřely těsně před pan
demií. Mluvím o pobočce ve Víd
ni, Žilině a tady na Letné, které
fungovaly tak tři čtyři měsíce. Prá
vě kvůli tomu, že nemají žádnou
historii, nedostanou ani žádné
kompenzace.

Co je váš bestseller, liší se Brno
od Prahy?
Na všech pobočkách je nejvíce
prodávaný hamburger, tvoří 25 %
tržeb. Tak jsme si to sice nepřed
stavovali, zkrátka se nám povedlo
trefit do vlny hamburgerů.
Pokud to bylo možné, fungovala
alespoň okénka.

Jely i rozvozy?
Ano, to taky. Spolupracujeme se
společnostmi Wolt i Dáme jídlo.
Po Praze máme tedy jenom Wolt.
Na Slovensku nám dal Wolt vý
borné podmínky pro franšízu,
na rozdíl od Česka. Zavedli jsme
taky vlastní rozvoz, vlastně všude.

banner-atoz_people_2020.pdf 1 27.5.2020 7:48:59
Ano,
pobočky dělaly, co mohly.

Co všechno si vyrábíte?

Neměl jste problém najít kuchaře
pro veganskou restauraci?

Kromě běžného koloniálu vlast
ně všechno. Veškeré dipy, omáč
ky k burgerům a hranolkům. Pak
karbanátky, opět do hamburgerů,
lentill rolls, plněné knedlíky, ra
violi, řízky.

To ano. Začátky byly tristní, ale to
nás donutilo tvořit vlastní receptury.

Od začátku jste si vyráběli vše sami?

Vymýšlel jste pokrmy vy sám?
Všechny měly okénka?

dáváme dohromady. Jídla se
nyní ustálila. Už víme, co je nej
prodávanější, na co si lidé zvyk
li, a sem tam přinášíme novin
ky, tak po dvou měsících. Takže
už tolik nevymýšlíme.

Ano, u všeho jsem byl, nápady
jsou často moje a týmově je pak

Ono to není tak, že bychom si vy
ráběli všechno úplně sami, na to
už jsme moc velcí. Podle našich

Ve Vídni jsou oblíbená veganská
žebra. Proč chce vegan jíst žebra?
Forky’s nevzniklo pro vegany, ale
proto, aby změnilo pohled na jíd
lo především u konvenční společ
nosti. Pokud chceme změnit my
šlení lidí, musíme jim nabídnout
něco, co vypadá normálně. Hosté
ve Forky’s jsou ze 70 % flexita
riáni, kteří chtějí omezit maso.
Z toho důvodu tu alternativy mít
musíme.
Alternativy masa jsou strašně dů
ležité, protože kdyby nebyly, tak
těch lidí, kteří by si objednali je
nom v uvozovkách zdravé jídlo,
např. náš superbowl, by přišlo
podstatně míň.
inzerce

EMAIL MARKETING
snadno

email
kampane

pohodlně

profesionálně

www.emailkampane.cz
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Jak během pandemie fungovaly
vaše provozy?

receptur pro nás vyrábí jeden doda
vatel na Slovensku a další část vlast
ní výroby máme v Brně, kde máme
tvarovací a plnicí stroj z Japonska.
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A co vlastně veganská žebra jsou?
Je to strašně jednoduchá receptu
ra. Jedná se o plátek na bázi sóji,
který se dlouho marinuje, je tam
velký podíl ruční práce. V Praze
jsme je měli v nabídce taky a byla
docela oblíbená, naopak na Slo
vensku nefungovala žebra vůbec.

Jednou za čas si host
chce dát jídlo bez
masa
Vaším cílem je také dostání
alespoň jednoho veganského
jídla do všech restaurací. Není
to úkol nelehký? Čeští kuchaři
jsou k veganským jídlům docela
skeptičtí, zejména k náhražkám.
Kuchaři z konvenční hospody
mohou mít problém s alternati
vou masa a já jim úplně rozumím.
Člověk se rozhodne být veganem
ze dvou hlavních důvodů – etic
kých a environmentálních, zdra
votní důvody jsou až na třetím
místě.
K nám chodí lidé, kteří chtějí
vyloučit maso – a zde se nabí
zejí alternativy. V konvenčních
restauracích převážná většina
hostů maso konzumuje, ale do
kážu si představit, že i v tomto
podniku by s alternativou u jisté
skupiny uspěli. Veganskou stravu
si dá jednou za čas rádo mnoho

zákazníků. Dnes je doba, kdy to
hosté zkrátka vyžadují.
Kuchař při veganské stravě vůbec
nemusí pracovat s alternativami
masa, ale ať je to skvělé a ať to chut
ná. Bohužel to dokáže málo lidí.

chtějí. Vytáhnou si jednu porci
a mohou s ní pracovat.
Na lístku je ale uvedeno, že je to
od Forky’s, pro majitele je to jistota
produktu a kvality a pro zákazníka
jistota kvality veganského jídla.

Vyžadují alternativy masa
speciální úpravu, např. při
grilování?

Chystáte se i do retailu?

Je to stejné. Příprava je stejná
jako u masa. Například nabízíme
Forky’s Chunks, což je alternativa
ke kuřecímu masu, a je to jedna
z nejlepších, co na světě existuje –
20 % bílkovin, skoro 0 % tuku, bez
GMO, evropský původ – zkrátka
vše je dokonalé.
Právě to, že si kuchaři z klasické
restaurace nedokážou často při
pravit chutné veganské jídlo, nás
přivedlo k tomu, že jim chceme
naše produkty nabízet jako sou
část jídelního lístku.

Můžeme Forky’s najít už
v nějakých restauracích?
Ano. Například ve Výčepu Ka
belovna v Praze, 4pokoje, brzy
v provozovnách Amici a Pablo
Escobar, ale i v obědové nabídce
Fakultní nemocnice Bohunice.
Pro ně je to výhoda, vezmou si
od nás předpřipravené základy
pokrmů a k tomu si dotvoří, co

Protože restaurace stály a pan
demie nás přinutila expandovat,
nejprve jsme chtěli začít na po
bočkách a s Rohlíkem. Byl to skok
do neznáma. Nyní jsme ve fázi,
kdy na Rohlíku nabízíme čty
ři produkty a čekáme, jak se to
chytne. Jednáme i s Globusem
a uvidíme. Možnosti jsou, ale není
to pro nás priorita. Pro mě je dů
ležitější již zmíněná spolupráce
s restauracemi. Dostat do každé
restaurace jeden dobrý veganský
pokrm a takto jim pomoct.

Vy vedete Forky’s v Brně, první
vlaštovku z této sítě. Ostatní
pobočky fungují formou
franšíz. Například i Forky’s
na Letné, v němž právě sedíme.
Jak spolupráce s franšízanty
probíhá?
Jsme franšíza jako jakákoliv jiná.
Procesy se zde dají nastavit lépe
než v běžné restauraci. Naše po
krmy se naučí poskládat každý
průměrně inteligentní člověk.
Máme nastavený trénink, školení

a v průběhu se dále vše vylepšuje.
Snažím se jednotlivé pobočky
navštěvovat a dohlížet na dodržo
vání standardů, které od značky
očekávám. Například tady v Praze
na Letné je majitel restaurace bý
valý šéfkuchař z Forky’s v Brně.
Tady tedy vím, že jídla jsou vždy
na dobré úrovni.

Získáváte poptávky po franšízách
z celého světa – od Ameriky přes
Afriku až po Japonsko a Austrálii.
Jak na ně reagujete?

HOREKA WEB: VŠE NA JEdNOM MÍSTĚ

co tři týdny. U Holandska bychom
museli část výroby přesunout jinam.

Byznys funguje formou franšíz.
Jak velká je nutná počáteční investice pro nového franšízanta?
Investice závisí na prostoru. Nyní
máme v nabídce dvě úrovně: ka
menná pobočka a street food box.
Druhá je tady proto, že kamenná
pobočka je finančně náročnější,
na ni potřebujete přinejmenším
tři miliony korun, a to je mini
mum. Street food box je levnější

variantou pro ty, kteří nejsou tak
finančně silní.
S franšízou jde ruku v ruce po
radenství, radíme s rozložením
prostoru, vybavením, dáváme jim
know-how. Co se poplatků týče,
ty rád sdělím zájemcům osobně.

Chtějí lidé investovat do gastra?
Ano, jsou i lidé, kteří se ozva
li během pandemie. Jednu

pobočku nyní plánujeme v Os
travě. A ozývají se další: Zlín,
Košice, Nitra.

Vy sám jste vegan, pociťujete, že
se tato komunita rozrůstá?
Vegany nesleduji, asi se rozrůstá.
Rozhodně si myslím, že Forky’s
přispělo k tomu, že rostlinná stra
va je vnímaná normálně a už se jí
lidé neposmívají.

Jak to celé vzniklo
Forky’s je koncept moderního bistra-restaurace, kde se veškeré jídlo připravuje pouze
z čistě rostlinných surovin. Nepoužívají žádné ingredience živočišného původu. Nyní
funguje osm kamenných poboček a dva street food boxy.
A jak to začalo? Luboš Vidlička se před pár lety stal spoluvlastníkem Hotelu Termal
Mušov a v tamní restauraci chtěl rozjet lokální, farmářská a sezonní jídla.
Při objíždění místních farmářů si s manželkou uvědomili, jak život zvířat vypadá, a něco
v nich se změnilo. Rozhodli se pro veganskou stravu. Tak nějak postupně dospěli k tomu,
že veganské restaurace, do nichž by vstoupil i všežravec, u nás nejsou, čímž se začal psát
příběh Forky’s.
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Bylo to před pandemií, nové po
ptávky chodily co dva týdny. Stáli
za nimi turisté, kteří nás v Praze
navštívili. Zájem připisuji tomu,
že dobrých veganských konceptů
je po světě poskrovnu. Nicméně
já to mám nastavené tak, že ne
mám jasný plán expanze, nejsem
nadnárodní franšíza.
Poptávky za oceánem ale vyžadu
jí rozsáhlejší logistiku. Teď řeším
jednu v Holandsku. Naše podniky
zásobujeme z výroben, které máme
v Česku a na Slovensku. Zavážíme
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TOLIK DNŮ JSME ČEKALI
NA 21. KONGRES HOREKA 112.

A UŽ JE TO TADY! NESMÍTE CHYBĚT
2. LISTOPADU 2021 V OREA HOTELU PYRAMIDA PRAHA.

ZÚČASTNĚTE SE NEJVĚTŠÍHO KONGRESU
PRO ZÁSTUPCE OBORU HORECA!

Registrace zde:
www.horeka112.cz/registrace

VYBAVENÍ

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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KUCHYNĚ BUDE VŽDY SRDCEM PODNIKU.

PO PANDEMII EFEKTIVNĚJŠÍM

N

Varná technika je pilířem

restaurace. Pokud nestojí

na pevných základech, pozná se
to hned u výstupu. I zde pande-

mie mnoho ovlivnila. Například
nahlížení na cenu.

Ne, neznamená to, že podniky,
které v měsících lockdownu do
slova živořily, sáhly po těch nej
levnějších variantách. Naopak.
Nejsou lidé, kuchaři bojují s ča
sem a u veřejných zakázek se k in
vestorským povinnostem v lednu
2021 přidala i nutnost zohlednit
environmentální a sociální faktor.

Spotřeba je
v konečném důsledku
víc než cena
Jindřich Švestka, obchodní ře
ditel společnosti Rational Česká
republika, tuto novelizaci záko
na o zadávání veřejných zakázek
považuje za zásadní: „Vlastně to
znamená zohlednit i spotřebu
elektrické energie atp., což je ko
nečně zásadní změna celého sys
tému. Je totiž paradoxem, že při
výběru auta se zadavatelé dívají

i na spotřebu, ale při výběru tech
nologie do kuchyně většinou
pouze na investici.“
Antonín Pertile, area sales specia
list ze společnosti Electrolux Pro
fessional, to vidí stejně: „Cena sice
byla a je důležitá, doporučuje se
ale vždy dívat se i na to, zda se jed
ná o krátkodobou investici (levné
zboží = drahý provoz) nebo dlou
hodobou investici (dražší zboží =
nižší náklady na energie a celko
vý provoz).“

Vyšší poptávka
po hygienických
standardech
a finančních
službách
A právě HACCP se s pandemií
stalo jakýmsi Svatým grálem.
Ne že by se předtím v restaura
cích nedodržovalo, kuchaři ale

hledají stroje, které garantují lep
ší úrovně dezinfekce. „Například
v západních zemích se během
první vlny pandemie zvedla po
ptávka po profesionálních myč
kách Electrolux hygiene & clean
s atestací A0 60, která se obvykle
vztahuje na zdravotnická vybave
ní,“ vysvětluje Antonín Pertile.
Všechny oslovené společnosti
se shodnou, že pokles poptávky
byl znatelný a zájem stále není
na úrovni jako před pandemií.
Co se nezastavilo, je investová
ní do rozestavěných projektů
a do podniků v rekonstrukci.
„Pandemie neovlivnila investice
z veřejných financí,“ doplňuje Jin
dřich Švestka.
Tématem dne se také mnoho
krát staly možnosti financování.
Když už kupovat, tak z čeho?
Proto mnozí prodejci přicházejí

iCombi Pro XS.

Malý, ale výkonný
pomocník.
Odchází vám zákazníci z baru na půlnoční
svačinku? Máme řešení. Konvektomat iCombi
Pro XS je malý, skladný, ale velmi výkonný,
precizní a učenlivý. Jednoduché ovládání
zvládne i nezkušený personál. Jeho inteligentní
asistenti zvládají více úkolů najednou. Na konci
je skvělý pokrm, na který budou hosté ještě
dlouho vzpomínat.

Navštivte nás.
rational-online.com

Zkuste si jej na
vlastní kůži!

VYBAVENÍ

Jak vidí cenu Antonín Pertile
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levné zboží = drahý provoz
dražší zboží = nižší náklady na energie a celkový provoz
Kromě ceny pak kuchaři vidí i časovou úsporu a hlavně absenci nutnosti přítomnosti člověka. „Nedávno u nás byl jeden mediálně velmi známý kuchař. Nejprve preferoval stroj s manuálním ovládáním, ale
ještě v průběhu vaření změnil názor, že příkladně noční úpravy nebo smažení bez automatických procesů a tlaku na standardizaci výstupu nedocílí. Zásadní pro něj byl dohled nad všemi stroji a obsluhou
v době, kdy není v práci, a absolutní přehled o HACCP,“ uzavírá cenovou debatu Jindřich Švestka.

s vlastními finančními produkty.
Ochota bank půjčovat v HoRe
Ca oboru není totiž nijak velká.
„V době pandemie bohužel ban
kovní sektor nahlížel, a mnohdy
ještě nahlíží, na gastronomii jako
na rizikový segment. S tím se sa
mozřejmě nese i vůle financovat
některé projekty. InterGast vsází
v oblasti financování na dlouho
dobá partnerství, i proto se nám
v době pandemie podařilo zajistit
investice pro některé z projek
tů. Kromě klasického úvěrového
nebo leasingového financování
se nám v době pandemie poda
řilo pro naše klienty připravit
vlastní produkt Operativní pro
nájem. V tuto chvíli tento pro
dukt nabízíme na trhu výhradně
pro komoditu mycích strojů, kdy
klient po uhrazení vratné vstupní
kauce již dále hradí pouze částku
stanovenou za každý mycí cyklus.
Výstižným mottem Operativního
pronájmu je: Vy myjete, my se
staráme,“ vysvětluje Martin Ka
juk, obchodní ředitel společnosti
InterGast. Společnost v produk
tu Operativního pronájmu vidí
velkou budoucnost a nevylučuje
rozšíření této nabídky na další
komodity.

Dobrou zprávou také je, že v září
odstartovala možnost čerpat ev
ropské dotace pro snížení spo
třeby elektrické energie. „Naše
zařízení do této skupiny spada
jí, jelikož u každého splňujeme
nejpřísnější normy a certifikace.
Pak je následný energetický au
dit jednodušší a možnost čerpání
dotace pro soukromý či veřejný
subjekt snazší a lépe dosažitelný,“
doplňuje Jindřich Švestka.

Ghost kitchen – cesta,
jak vařit v kuchyni,
a přitom ji nemít
(mytí zůstává…)
Pandemie ovlivnila nejvíce klasic
ké restaurace, které byly zavřené
a fungovaly přes okénko. Pak
také byly firmy, které se dokázaly
rychle přizpůsobit a dokázaly trž
by alespoň částečně nahradit roz
vozem jídla. Tak na přežití.
A pak jsou tady ghost kitchens, tzv.
kuchyně duchů. Originální název,
protože je to vlastně sdílený ku
chyňský prostor pro více značek.
Podle rozvrhu si tam dvě hodiny
připravuje třeba sendviče jeden
podnik, další naběhne po něm
a vaří například asijskou kuchy
ni a tak dále. Základem je úspora

Ghost kitchens u nás
Zdá se vám, že u nás podniky ve sdílených kuchyních nefungují? Ono to začíná vlastně celkem
nenápadně. Například anglický start-up Deliveroo nejprve pomáhal restauracím s rozvozem
jídla (něco jako české Dáme jídlo). Pak ale přišla myšlenka dostat podniky mimo jejich zónu
rozvozu. A tak začalo Deliveroo pomáhat podnikům zřídit kuchyně v nových oblastech během
pouhých 8–12 týdnů, a to bez počátečních nákladů – tedy pomocí tzv. ghost kitchen. S vybavením pomáhá firma Electrolux Professional.
Podobnou cestou se vydává i Dáme jídlo, které nyní vlastní dva gastroprovozy s pěti až deseti
samostatnými kuchyněmi. Jídlo tam budou připravovat vybrané partnerské restaurace, zatímco
investor zajistí rozvoz k zákazníkům.

za kuchyňské vybavení, které si
jenom najímáte. To mnoho začí
najících projektů v pandemii uví
talo. „Ghost kitchen není nic nové
ho – tento styl cateringu úspěšně
fungoval před pandemií, během
ní a bude fungovat i po pandemii.
Provozovatelé profitovali hlavně
tam, kde si dovedli zajistit klientelu
a hlavně logistiku. Také restaurace
se dokázaly rychle přizpůsobit to
muto systému během pandemie.
Budoucnost ghost kitchens a jaké
hokoliv podnikání je vždy založe
na na šikovnosti a přizpůsobení se
danému trhu; předjímat potřeby
zákazníků a umět je zajistit,“ dopl
ňuje Antonín Pertile.
Společnost Rational již organizo
vala online webináře pro dealery
a odbornou veřejnost, kde předá
vala zkušenosti s návrhy a fungo
váním ghost kitchens ze zahraničí.
Čísla mluví za vše: podle dat, kte
rá společnost Rational shromaž
ďuje, se předpokládá, že v roce
2022 bude 50 % obratu klasických
restaurací generováno z „krabič
kového prodeje“ – z objednávek
jídel určených pro odvoz s sebou

a často i vyrobených ve sdílených
ghost kitchens. Současná mladá ge
nerace změnila své stravovací ná
vyky a určuje trendy. Mladí přichá
zejí domů po dlouhém dni pozdě
a hladoví nebo si chtějí dát pozdní
večeři. Upouštějí od tradičních ho
din pro stravování a oběd či večeři
si nemusí nutně vychutnávat pří
mo v restauraci. Pokud se provoz
restaurace adaptuje na tento nový
způsob chodu, dokáže profitovat
i bez fyzicky přítomných hostů.
Martin Kajuk ale osobně raději
preferuje návštěvu restaurace:
„Jako každý gastronom si přeji,
aby gastronomie byla pro klienty
doplněna o prožitek. Ten je podle
mého názoru možné získat pri
márně při návštěvách restaurací,
kdy lze čerpat poskytnutý proži
tek jako komplet. V době pande
mie jsme však velmi často museli
vzít zavděk různými formami na
bízených služeb – rozvozy, výdej
ními okénky a podobně. Je téměř
jisté, že se ghost kitchens uchytí
a zůstanou jednou z nových cest
restauračního stravování. Bude jen
na klientech, kterou cestu zvolí.“

novinky
VYBAVENÍ

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Designové nerezové
koupelnové doplňky

SCHWEPPES TONIC V NOVÉM FORMÁTU

Sanela spol. s. r. o.
Dukel. hrdinů 989
563 01 Lanškroun
+420 725 970 202
sanela@sanela.cz
www.sanela.cz

U českých zákazníků proslulý Schweppes Tonic nabírá
na popularitě a díky tomu ho nyní dostanete v novém trendy
balení plechovek (0,33 l), které jsou ideální nejen na léto. Mattoni
1873 uvádí na náš trh rovnou dvě nejoblíbenější příchutě – Indian
Tonic a Bitter Lemon.

Mattoni 1873 a.s.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 – Libeň

+420 800 111 011
info@mattoni.cz
www.mattoni1873.cz

KÁVA
Trepallini: Káva italských mistrů
K tomu, abyste nabízeli dobrou italskou kávu, kolem ní nemusíte dělat
zbytečné tanečky. Káva Trepallini je tvořena na míru namíchanou směsí
arabiky a robusty, praženou postaru italským způsobem z kávových zrn
z Kolumbie, Brazílie a Indie. Je to káva s plným tělem a nízkou kyselostí.
I přes svou jemnost překvapí příjemnou chutí kakaa s dozvukem
sušeného ovoce, za kterou se budou hosté rádi vracet.
Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Nad Porubkou 2278/31a
708 00 Ostrava-Poruba

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

+420 597 497 497
info@kofola.cz
www.kofola.cz

APERITIVY

Perrier®, skvělý partner pro váš koktejl
Elegantní, šumivý a osvěžující, to je Perrier. Pochází z Vergèze na jihu Francie,
kde v roce 1893 začal příběh Perrier. Díky svému výraznému sycení a nízké
mineralizaci je Perrier nejlepším partnerem pro perfektní koktejly. Ochucené
minerální vody Perrier se nyní rozrůstají o nového člena. Již při prvním doušku
vody Perrier broskev vás oslní nezaměnitelná chuť, jako byste se právě zakousli
do šťavnaté broskve. Je skvělou alternativou k syceným nealkoholickým nápojům.
Bez cukru, umělých sladidel a zbytečných kalorií.
+420 602 132 109
LE PATIO GROUP s.r.o.
david.kloucek@lpigroup.cz
Pernerova 652/55
le-patio.cz
186 00 Praha 8 – Karlín

Ciao Spritz – originální
italské osvěžení!
Originální, osvěžující a lahodný
drink Ciao Spritz je vyroben z hroznů
odrůdy Glera doplněných přírodními
bylinnými aromaty. Tento stoprocentně
italský aperitiv rozvine po ochutnání
hořkosladkou chuť, kterou můžete
umocnit několika kostkami ledu,
plátkem pomeranče či olivou.

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Extra hustý sirup ZON
Vodu dokonale ochutíte a skvěle se osvěžíte kvalitním sirupem. Je vyroben dle osvědčené
a tradiční receptury z kvalitní vody z podzemních pramenů Vysočiny.
Připravte lahodný koktejl, vyrobte lahodnou ledovou tříšťpomocí sirupe s malinovou příchutí.
Pochází od tuzemské rodinné firmy ZON založené roku 1879, která jej vyvíjí ve své vlastní laboratoři
a vyrábí ho tradiční horkou cestou. Osvěžující a chuťově vyladěný sirup je slazený výhradně cukrem
a neobsahuje žádné konzervanty ani syntetická barviva. Jeho chuť podtrhuje také voda z podzemních
pramenů Vysočiny, jejíž kvalita zůstává neměnná už více než 75 let. Doporučené ředění je 1:13.
ZON spol. s. r. o.
V. Nezvala 79/34
674 01 Třebíč

+420 568 838 211
zon@zon.cz
www.zon.cz

Bidfood Czech Republic
V růžovém údolí 553
278 01 Kralupy nad Vltavou
+420 315 706 111
bidfood@bidfood.cz
www.mujBidfood.cz

Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, tomas.postranecky@atoz.cz
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Česká značka Sanela
rozšiřuje svou
nabídku o novou řadu
koupelnových doplňků
řady SLZD, která je
výjimečná nejen svým designem, ale také
tím, že je vyrobena z kvalitní nerezové oceli.
Výhodou koupelnových doplňků je to,
že u většiny typů je možná instalace
bez zásahu do obkladu nalepením
pomocí oboustranné speciální 3M
lepící pásky. Pro dokonalou fixaci
pro výrobky s větším zatížením
se doporučuje použití speciální
impregnace pro zvýšení přilnavosti
pásky 3M VHB. Pro ideální soulad
s interiérem nabízí Sanela produkty
ve dvou designech, a to nerez lesk
nebo nerez černá mat.
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KONCEPTY

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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GLAMOUR V SRDCI VINOHRAD

T

Petr Katanski není v pohostinství
žádným nováčkem. Již více
než deset let provozuje

legendární noční klub Friends,
během pandemie rozběhl taky

přípravu rozvoz jídla Jídlodom.
cz. Začátkem srpna otevřel
i restauraci Glamour.

Ta si dala za cíl přinést na pražské
Vinohrady kvalitní mezinárodní
kuchyni za příznivé ceny. Navíc
se zajímavým interiérem.

S myšlenkou si
pohrával delší dobu
Mnohým z vás se může zdát, že
otevřít si podnik v tak nejisté
době, navíc v polovině léta, není
rozumný nápad. „Tato myšlenka
tady byla ale déle. Již několik let
vlastním a provozuji noční klub
Friends a s příchodem dítěte jsem
si řekl, že je čas na změnu,“ říká
majitel klubu Petr Katanski.
Na druhou stranu toto načasování
má i jisté výhody. Petr se rozkou
kával pro vhodném prostoru již
před pandemií. „Nabídek ale bylo
málo, navíc drahé a ani nebylo
z čeho vybírat,“ vzpomíná. Díky

pandemii si nakonec z nabíze
ných prostor mohl vybírat.
Nakonec volba padla na Vinohra
dy, v blízkosti Českého rozhlasu.
Kuchyně nové restaurace Glamour
se taky využívá pro jeho projekt
Jidlodom.cz, který před otevřením
pražského podniku vařil v kuchyni
za Prahou. Tímto krokem se tedy
povedlo snížit vstupní náklady pro
přípravu jídla pro Jidlodom.cz.

Interiér, který
nezklame
V místech, kde nyní sídlí Glamour,
bývala čínská restaurace. Majitel
se tedy musel popasovat s mnoha
interiérovými prvky, které mu ne
byly po chuti. Prostor kompletně
předělal a zanechal jen dva průře
zy ve tvaru plného měsíce (čínský
podnik se jmenoval Moon, tedy

měsíc), které slouží jako průcho
dy mezi jednotlivými místnost
mi a zároveň vytvářejí zajímavé
pohledy.
Petr Katanski začínal s rekonstruk
cí v květnu a stihlo se to za necelé
tři měsíce. „Tempo bylo opravdu
vražedné,“ vzpomíná. Nakonec se
rozhodl pro kombinaci tyrkysové
a převážně zlaté barvy. Podlahy
zdobí mramor, ale i dřevo, zdi jsou
hladké a lesklé povrchy připomí
nající bílý mramor se speciální
technikou, jejíž nanášení je po
dobně složité jako benátský štuk.
Ty se taky střídají s dnes oblíbený
mi květinovými zdmi.

Chci, aby měl host
na výběr
Restaurace Glamour se rozhod
ně neřídí poučkou co nejtenčího

Předkrmy
Carpaccio z červené řepy a kozího sýra
Šneci gratinovaní na bylinkovém másle

139 Kč
225 Kč

Saláty
Barcelona salad			229 Kč
Domácí speciality
Kachní prso s portskou omáčkou a mandlemi 279 Kč
Popeye burger			219 Kč
Asia Stories
Stir Fry – hovězí			
259 Kč

jídelního lístku. Už i projekt Jidlo
dom.cz nabízí úctyhodných 400
druhů jídel. „Ano, méně položek
znamená sice méně nákladů, já
mám ale vizi nabízet zde meziná
rodní a variabilní kuchyni. Moje
obchodní strategie je postavena
na této myšlence. Na druhé straně
ale musím respektovat i kuchaře,
a tak na jídelním lístku najdete
pouze tři asijská jídla, i když já
bych si jich přál mnohem více.“
V nabídce tak host najde stálé
menu à la carte, v němž mají mís
to kromě předkrmů také saláty,
těstoviny, steaky, hamburgery

a asijské pokrmy v úpravě stir
fry. Dále podnik také od pondělí
do pátku nabízí polední menu, je
hož součástí jsou vždy dvě polév
ky a několik hlavních jídel.

Největší výzva?
Personál
Samozřejmě najít lidí pro podnik,
který si chce udržet jistou úroveň
a mít ji hned od začátku, byl nej
větší problém. Zejména proto, že
s pandemií nastal odliv pracovních
sil do jiných pracovních odvětví,
která krizí neztratila na důvěře.
„Z toho, jak je nyní gastronomie
potenciálními zaměstnanci vní
maná, viním i stát. Protože on se
ve velké míře podílel právě na té
nedůvěře,“ začíná své povídání
o hledání personálu Petr Katanski.
Nakonec našel šalamounské a veli
ce chytré řešení. „Mám to štěstí, že
v klubu Friends nemám problém
se zájmem ze strany potenciál
ních adeptů. Naopak. Pandemie
na tom nic nezměnila. Když jsem
hledal nový personál pro restaura
ci Glamour a pochopil jsem, jaká
je na trhu situace, musel jsem najít
jiné řešení. Rozhodl jsem se pro
to dávat svým zaměstnancům ve
Friends také směny v restauraci
Glamour, čímž jsem situaci ales
poň zčásti vyřešil.“ Těžká doba si
žádá kreativní řešení.
Zatím si restaurace Glamour
na pražském trhu hledá své místo.
Majitel Petr Katanski doufá, že se
tak brzy stane. Protože když se něco
dělá s láskou a poctivě, tak se zadaří.
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COFFEE BREAK

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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Elements Resort Zell am See, Rakousko, BW Signature Collection

CENY MAJÍ BÝT SPRAVEDLIVÉ.

HOSTÉ SE NEBOJÍ ZA KVALITU PŘIPLATIT
Společnost Best Western International se v roce 2019 proměnila v BWH Hotel Group. Ta zastřešuje tři rodiny značek: Best Western
Hotels & Resorts, WorldHotels Collection a SureStay Hotel Group. Dnes se BWH Hotel Group Central Europe stará o více než
270 hotelů v deseti různých zemích, včetně Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Lichtenštejnska, České republiky,
Slovenska, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. Ivona Meissner, ředitelka Hotel Development Austria & Central Eastern Europe, je
zodpovědná za vývoj skupiny a členskou hotelovou podporu v šesti zemích. V tomto rozhovoru sdílí své zkušenosti z posledních
měsíců, poznatky o osvědčených postupech a také pohled na svět po pandemii.

Ivona Meissnerová

K dnešnímu dni jsme se chystali
využít obrovskou škálu 18 značek,
která přišla s rozšířením našeho
portfolia tím nejlepším možným
způsobem. Značka Best Western
je velmi dobře známá a zavedená
po celém světě a díky rozmani
tosti svých značek od střední až
po vyšší kategorii je skvělou vol
bou pro hoteliéry a vývojáře. Se
značkou WorldHotels Collection
jsme najednou mohli nabídnout
více možností v silném luxusním
a lifestylovém segmentu – to nám
mělo otevřít nové cílové skupiny.

J

Jaká byla vaše očekávání
od roku 2020 v hotelnictví,
krátce po akvizici WorldHotels
společností Best Western
International a v nové struktuře
značky BWH Hotel Group, která
spojuje tři rodiny značek,
Best Western Hotels & Resorts,
WorldHotels Collection a SureStay
Hotel Group, pod jednou
střechou?
Na začátku roku 2020 jsme měli
skvělé plány: akvizicí WorldHo
tels a rozšířením portfolia o znač
ky v luxusních kategoriích si
BWH Hotel Group vybudovalo
silné partnerství, které vytvořilo
hlavní konkurenční výhodu pro
obě strany. Chtěli jsme se dále
rozvíjet zde v Evropě. Viděli jsme
a stále vidíme silnou synergii
mezi Best Western a WorldHotels.

Koronavirus byl v Číně znám
již na začátku roku 2020. Měli
jste strach, že by se mohl dostat
do Evropy?
Když se koronavirus rozšířil
v Číně, byli jsme si samozřejmě
vědomi všeho, co se tam děje, ale
nemysleli jsme si, že by se mohlo
stát to, co se nakonec stalo. Pande
mie zasáhla náš průmysl velmi tvr
dě a jako žádná jiná globální krize
dříve a devět měsíců zabloková
ní vedlo k strašlivým výsledkům
v hotelovém průmyslu po celém
světě. Nejpříjemnějším překvape
ním však bylo vidět, že hoteliéři
v našem regionu jsou od prvního
dne kreativní. Okamžitě se při
způsobili nové situaci a nabízeli
take away menu nebo speciální
ceny pro zaměstnance v prv
ní linii na podporu společnosti
v těchto těžkých časech. Když
firmy posílaly své zaměstnance
domů pracovat na dálku, hotely
nabízely jejich pokoje jako bez
pečné a klidné kanceláře. Naše
hotely podporovaly i školy, které
zpřístupnily své konferenční míst
nosti třídám, jež skládaly zkoušky,
protože tolik potřebný prostor je
v konferenční místnosti větší než
v kterékoli třídě. Tato obrovská

kreativita a flexibilita byla pro mě
skutečně inspirativní, a zároveň
jsem obdivovala angažovanost
a vášeň, s níž naši hoteliéři zvládli
vše navzdory obtížné době.

V České republice byly hotelové
služby, s výjimkou služebních
cest, na několik měsíců zakázány.
Jaká byla situace v Rakousku?
V Rakousku jsme čelili podob
né situaci. Hotely směly zůstat
otevřené pro obchodní cestující
a nabízet jídlo s sebou. Většina
velkých společností však téměř
okamžitě oznámila zákaz cesto
vání svým zaměstnancům, takže
obsazenost byla velmi nízká. Stá
le cestovaly malé a střední firmy.
V důsledku toho jsme v rámci
naší skupiny odpovídajícím způ
sobem přizpůsobili naše prodej
ní opatření a přizpůsobili náš
program Business Advantage pro
malé a střední společnosti.

Byly informace pro hoteliéry
o možnosti otevření jasně sděleny
politiky, nebo to byla také jedna
jízda na horské dráze?
V Rakousku, stejně jako ve větši
ně zemí, se opatření měnila zno
vu a znovu, ale hoteliéři byli vel
mi flexibilní v přizpůsobování se
novým předpisům. Když mohly
v květnu 2021 hotely a restaurace
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Ivona Meissnerová je od ledna 2018 ředitelkou rozvoje hotelů v síti BWH Hotel Group v regionu střední Evropy
se sídlem ve Vídni. V této roli je zodpovědná za růst tří globálních sítí k se 17 hotelovými značkami, včetně
Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection a SureStay Hotel Group pro region zahrnující Rakousko,
Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko.
Pro Best Western Hotels Central Europe ale pracuje od roku 2007 na různých manažerských pozicích. Má více než
30 let zkušeností v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu v Rakousku a střední a východní Evropě, je nadšenou
odbornicí v oblasti řízení prodeje/marketingu, řízení příjmů, zajišťování kvality, poradenství a záležitostí souvisejících
s vývojem hotelů. Hovoří plynně německy, anglicky, slovensky, česky a mluví také italsky. Na základě svých
odborných znalostí je Ivona Meissnerová častým spíkrem na národních a mezinárodních akcích a ve školách.

po měsících uzavření otevřít,
byly více než připraveny a měly
hned po ruce rozsáhlá hygie
nická a bezpečnostní opatření.
Také jsme je podporovali z naší
centrály v Eschbornu konkrét
ními doporučeními důležitých
opatření ve fázi znovuotevření.
Poskytli jsme šablony, letáky, pla
káty a další materiály související
s bezpečnostními a hygienický
mi opatřeními v hotelu. Exaktní
komunikace všech individuál
ních bezpečnostních a hygienic
kých opatření byla umožněna
na webových stránkách každého
hotelu. To bylo obzvláště užitečné
jak pro hoteliéry, tak pro hosty,
když se předpisy v jednotlivých
regionech lišily a když se testy
staly důležitou součástí bezpeč
nostních konceptů. Také některé
hotely již zavedly testovací stra
tegie na podzim, to byla obrov
ská výhoda. Kromě toho jsme
předem naše hoteliéry a jejich
zaměstnance připravili na restart
ve všech oblastech prostřednic
tvím webinářů, virtuálních seze
ní a obědů pro členy. Na druhé
straně rakouské národní sdružení
hoteliérů, ÖHV, bylo velmi ná
pomocné při podpoře hoteliérů
s nejnovějšími informacemi o no
vých vládních podpůrných opat
řeních a také nabízelo webináře
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COFFEE BREAK

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 126

40

Best Western Premier Hotel Essence, Praha, Česká republika

pro další školení během lockdow
nu, což hoteliéři ocenili. Celkově
vzato to byl vlastně nejbezpečněj
ší způsob, jak jednat v krátkém
období, protože jsme nikdy nevě
děli, co bude následovat – takže
ano, byla to trochu jízda na hor
ské dráze.

velmi dobré postavení – zaměst
nanci v hotelnictví byli během
očkovacích kampaní dokonce
upřednostňováni.

Byla podpora státu pro
hotely dostatečná? Vycházela
z procentních výnosů
z předchozího období? A jaký byl
strop pro dotace?

V uplynulých týdnech jsme
úspěšně implementovali inova
tivní nové produkty, komplexní
prodejní a marketingové aktivity,
propagační kampaně a digitální
nabídky, které uspokojují potře
by a přání hostů během těchto
zvláštních časů i mimo ně. Byly
vydány nové interaktivní e-časo
pisy, a to jak v oblasti volného
času, tak v oblasti obchodních
cest, které nahrazují naše tiskové
katalogy. Spojují nabídky hote
lů pro volný čas do flexibilního
a digitálního formátu a jsou do
provázeny letáky s vybranými
nabídkami dovolených, novými
partnerstvími ve vhodných a sku
pinových segmentech nebo do
konce motivačními programy pro
středně velké společnosti a jejich
obchodní cestující. Paralelně jsme
vydali také digitálního průvod
ce MICE v němčině a angličtině,
který konsoliduje nabídky našich
konferenčních hotelů a nová part
nerství a inovace v celém našem

Především: ani jeden z našich
hotelů v Rakousku se nemusel
dostat do insolvence. Od vlády
jsme měli řadu programů finanč
ní pomoci, přičemž program Aus
fallbonus byl založen na příjmech
z roku 2019. Stručně řečeno kaž
dý, kdo měl schodek příjmů více
než 40 % ve srovnání s předcho
zím rokem, se kvalifikoval pro fi
nanční pomoc až do výše 60 000
eur měsíčně. V praxi to hoteli
érům připadalo jako obrovské
byrokratické úsilí, ale nakonec
to byly velmi dobré peníze. Také
Kurzarbeit byl velmi užitečným
nástrojem jak pro naše hotelié
ry, tak pro pobočku BWH Hotel
Group Central Europe a naši re
gionální kancelář ve Vídni. Obec
ně jsme viděli, že cestovní ruch
a hoteliérství má zde v Rakousku

Často se říká, že tato doba
vyžaduje nové strategie – a co
teprve doba postpandemická.
Jaké nové strategie navrhujete?

regionu. Exkluzivní propagační
akce pro členy věrnostního pro
gramu Best Western Rewards jsou
inzerovány prostřednictvím vlast
ních a partnerských médií a za
hrnují odměny za dvojité body
nebo trojité míle a také extra
body za pobyty v jednom z hote
lů skupiny jako další pobídku.
Kromě toho jsme implemen
tovali nové strategie vyprávění
příběhů: V komunikaci s našimi
hosty ve volném čase představu
jeme skryté regiony a zprostřed
kováváme emocionální zážitky.
Best Western Hotels & Resorts
spustila svůj vlastní podcast
v němčině v rámci kampaně za
střešující značky, která zobrazu
je hoteliéry z rodiny značek jako
hostitele se skutečnou vášní pro
svou práci. Kromě toho stále kla
deme velký důraz na hygienu
a bezpečnost. Aby měli hosté
hotelu co nejlepší a nejjasnější
informace o předpisech, dostá
vají cestovatelé všechny aktuální
informace o cestování: Pro každý hotel a místo jsou přísluš
ná bezpečnostní a hygienická
opatření uvedena na našich ofi
ciálních webových stránkách
Best Western a na vlastních
webových stránkách hotelu.
Kromě toho všechny hotely sku
piny zajišťují nejvyšší standardy

hygieny s mezinárodním pří
slibem We Care Clean od BWH
Hotel Group, který umožňuje
cestujícím užít si dovolenou a cí
tit se tak bezpečně, jak je to jen
možné.

České hotely se nyní snaží bojovat
o klienta nízkými cenami,
zejména městské hotely. Je to
správná cesta?
Jsme zastánci jiného názoru,
protože cena je jedním z klíčo
vých faktorů úspěšného restartu.
Vyžaduje spolehlivou cenovou
politiku. Kvůli vládním směrni
cím a předpisům v době korony
rostou náklady na hotely, napří
klad kvůli vyšším ochranným
standardům, ty je potřeba zo
hlednit v cenách. Transparentní
cenová politika přizpůsobená
novému normálu a novým potře
bám cestujících musí být vypo
čítána tak, abychom se nabízeli
za rozumné a spravedlivé ceny,
které zohledňují zvýšené nákla
dy. V minulých měsících jsme se
také naučili, že jak obchodní ces
tující, tak cestovatelé na dovolené
jsou otevření rozumným cenám
a chápou, nebo jim dokonce ne
vadí vyšší ceny, když jsou nabí
zené služby kvalitní a v hotelech
mohou očekávat něco pěkného
a speciálního.

Ano, během pandemie jsme se
rozhodně také podrobněji zabý
vali digitálními řešeními. Zejmé
na v segmentu MICE naše hotely
reagovaly velmi rychle a nyní na
bízejí nejmodernější technické
vybavení pro hybridní nebo di
gitální formáty meetingů. Máme
centrální partnerství se společ
ností We Frame. Specializují se
na interaktivní a multimediální
obrazovky pro hybridní eventy.
Některé hotely BWH Hotel Group
Central Europe dokonce nainsta
lovaly svá vlastní streamovací stu
dia, která zajišťovala velké hybrid
ní akce nebo dokonce hudební
vystoupení. Také pokud jde o in
terní komunikaci a networking,

organizovali jsme virtuální setká
ní pro hoteliéry a zaměstnance
naší centrály, organizovali jsme
virtuální konference a webináře
a vytvářeli jsme virtuální zákaz
nické akce, kde se hoteliéři mohli
připojovat a komunikovat s naši
mi partnery.
Velmi dobrým příkladem, který
bych v tomto bodě chtěla zmínit,
je naše druhé celoevropské BWH
Leisure Expo, které se konalo
od 21. do 23. září 2021. Během
tří dnů naše organizace nabídla
svým přidruženým partnerům
prodejní a interaktivní příležitosti
stejně jako prezentace a virtuální
networkingové akce pro B2B zá
kazníky ze sektoru volného času.

V tomto segmentu jste začala
pracovat sama v roce 1984
a zažila jste mnoho obchodních
krizí a nyní i pandemii. Myslíte

si, že se hotelnictví někdy vrátí
do normálu?
Myslím, že v mnoha segmentech
již čelíme „novému normálu“.
Pandemie definitivně zformovala
odvětví cestovního ruchu a ho
telnictví a mohu říci, že šance,
které vznikly díky pandemii, jsme
zkoumali od samého počátku.
Jsem přesvědčena, že lidé stále
chtějí cestovat, a že pandemie do
konce zesílila nutkání uprchnout
z našeho každodenního života
nebo se setkat s lidmi tváří v tvář.
Takže ano, z dlouhodobého hle
diska budou hotely opět prospe
rovat, když budou odpovídajícím
způsobem reagovat – protože se
změnila dynamika a některé věci
jsou v centru pozornosti cestu
jících více než dříve, například
bezpečnost. Vidím velký poten
ciál a mnoho nových šancí v kva
litním cestovním ruchu místo

v masovém turismu, pokud jde
o to, co lidé chtějí zažít a jak chtějí
cestovat v budoucnosti. Napří
klad regionální cestování nabylo
na významu, protože je, alespoň
právě teď, považováno za bez
pečnější než celoevropské cesty
a mezikontinentální cestování je
stále velmi omezené. V neposled
ní řadě pandemie opět prosadila
udržitelné cestování, takže po
dle toho implementujeme nové
marketingové a prodejní strate
gie a také přistupujeme k novým
cílovým skupinám na našich tr
zích, například k hostům z větší
blízkosti. V korporátním sektoru
a sektoru MICE jsme také im
plementovali nové strategie pro
marketing a prodej. Vytvořili jsme
nové produkty, které slouží růz
ným potřebám našich hostů, jako
jsou hybridní nebo digitální mož
nosti setkání.
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Před pandemií se v tomto
segmentu hodně mluvilo
o digitalizaci. Zrychlila situace
digitalizaci u vás? Pokud ano,
v čem konkrétně?
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Aiden by Best Western, @ Clermont-Ferrand, Francie
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konci
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Horeka.
Nepřehlédli
jste něco?
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BUĎTE V OBRAZE DÍKY
NOVINKÁM Z OBORU HORECA

@

JE PROPOJENÁ
HOREKA už není jen časopis
HOREKA přináší propojení tištěného časopisu, webového
portálu www.horekaweb.cz, elektronického newsletteru
HOREKA NEWS a také sociálních sítí!

VŠE SDÍLÍ
Sdílíme s vámi znalosti,
informace a kontakty

horeka@atoz.cz
linkedin.com/company/atoz-horeka
facebook.com/eHOREKA

Připravujeme odborné články, recepty,
tipy a triky, informujeme o novinkách.
Součástí naší práce je všechny tyto
informace sdílet s vámi, našimi čtenáři.

MŮŽETE ČÍST,
SLEDOVAT,
KOMENTOVAT

SPOJTE SE S NÁMI

WWW.HOREKAWEB.CZ/JAK-SE-SPOJIT/

Videa,
zajímavé
rozhovory, Nyní můžete číst články na
reportáže, webu, sledovat videa, a zejména
komentáře se sami zapojovat do diskuze
a komentovat obsah.

