STANJE NA ČEŠKEM, 15. 4. 2020
Splošne informacije




trenutno je pri nas 6.216 obolenih oseb, umrlo je 166 ljudji, testiranih pa imamo 137.672 oseb (stanje
15.4.)
izredno stanje je pri nas za zdaj potrjeno do 30.4., vsi so doma, vse je zaprto in prepovedano je
druženje več kot 2 oseb. Ukrepi se pa postopoma sproščajo. Včera zvečer vlada predstavila plan, na
podlagi katerega se bo stanje postopoma sproščalo – v petih etapah od 20.4. do 8.6.
obvezna je pri nas na javnosti uporaba zaščitnih mask (ali neka druga varianta, da so pokrita usta in
nos)

Turizem








Domači turizem se pri nas ustavil, isto kot v Sloveniji.
Kdaj se bodo odprli meje nobeni noče načrtovat. Včera vlada objavila, da se meje sigurno ne bodo
odprli pred junijem. Vsi bolj pričakujejo, da poleti ne bo možno potovat (če bo možno, potem zelo
omejeno) in vsem vlada priporoča, da poletne počitnice načrtujejo doma na Češkem. Ampak situacija se
stalno spremenja.
Verjamem, da se bodo meje odpirali postopoma in na podlagi aktualne situacije v posameznih državah.
V zadnih dnevih se tudi govori o tem, da bi vlada naredila posamezne dogovore z državama, kje je
situacija varna in stabilizirana in katere seveda bodo imeli interes, da bi tuji turisti prihajali. Na primer
se govori, da bi se naredil neki koridor in turisti lahko potovali na Hrvaško, katera ima trenutno situacijo
glede koronaviru zelo dobro. Ampak na seznamu so tudi druge države, med katerimi je seveda tudi
Slovenija.
Ampak to so trenutno samo neki ideje. Pomembno pa je, da se že neki načrtuje. Sigurno bomo
spremljali situacijo in bomo tudi aktivno še naprej sodelovali z veleposlaništvom RS v Pragi in bomo vse
potrebne korake koordinirali tudi s STO. Smo v stiku tudi z našo partnersko Zvezo agencij in imamo
kontakte na Ministrstvu, pod katere turizem spada in od katerega dobivamo sveže informacije.
Pomembno za naše agencije je tudi to, da je parlament sprejel zakon (trenutno ga mora še potrdit
senat in predsednik) o uvedbi t.i. sistemu Voucher. To pomeni, da agencije ne bodo imeli zdaj
obveznost, da strankam plačajo denar nazaj za odpovedana potovanja. Ker večina jih ima denar že
plačan naprej (letalske karte, rezervacije hotelov…). Zdaj torej ima agencija možnost, da lahko
strankam samo izda Voucher, kateri ima veljavnost do 31.8.2021 in dogovorijo se samo za spremembo
termina ali programa potovanja. Ta sistem velja za vsa potovanja organizirana do 31.8.2020. Sistem
ima seveda nekaj omejitev, ampak na splošno bo deloval tako.

Kaj delamo zdaj mi v Slovenija center Praga







Tudi mi smo zdaj seveda v težkem položaju, isto kot vi vsi v turizmu. Moramo se iskreno zahvalit za
vaše zaupanje in podporo in iztočasno hočem poudarit, da smo tuki za vas in pripraveni vam pomagat.
Trenutno smo se preselili bolj v digitalni svet, delamo promocijo na družbenih omrežjih in izkoriščamo
čas in dokončujemo naš novi informacijski portal o Sloveniji v češkem jeziku, kateri bo seveda kmalu
pripraveni tudi za vas in vašo promocijo.
Intenzivno se pripravujemo na idealni čas, ko se stanje med agencijama malo umiri (to bo verjetno
najprej v prvi polovici maja) in bomo potem štartali serijo webinarjev in prezentacij za agencije. To vse
seveda v sodelovanju s STO in s posameznimi destinacijemi.
Načrtovana študijska potovanja za agencije in novinarje smo trenutno prestavili za jesen.
Ker bodo po mojem individualni turisti prvi, ki bodo hitro reagirali na spremembe in prvi ki pridejo,
intenzivno nadaljujemo promocijo tudi za posamezniki.
V tej smeri si mislim, da tudi destinacije morajo nadaljevat in promovirat svojo ponudbo, da stranke
lahko načrtujejo svoja potovanja in ne pozabijo. Imamo za vas pripraveni seznam naših zelo dobro
sodelujočih medijev na Češkem in na Slovaškem – splošnih ali strokovnih za posamezne segmente
turizma. V tem trenutku bolj digitalnih, kot printanih. Če boste torej imeli interes investirat v tem času
tudi v oglaševanje ali objavo PR člankov, lahko nas kontaktirate in mi vam z veseljem bomo pomagali
vse dogovorit, ali dobit lepe cene in lahko vam pomagamo tudi naredit prevode za vaše članke ali
oglaševanje.

Michal Kůra
Slovenija center Praga

