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NOVÉ KATALOGY NA ROKY 2022-2023 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každoročně jsme tiskli jediný katalog plaveb MSC CRUISES v České 
republice. Aktuálně z důvodu pandemie Covid-19 a neustálých změn 
si Vám dovolujeme nabídnout pouze elektronickou verzi ke stažení v 
PDF. Výtisk nového katalogu očekáváme až koncem roku 2022. Máme 
již připraven kompletní katalog se všemi důležitými informacemi 
ohledně plaveb, veškeré procedury, výlety, plánky lodí, podmínky 
plavby a podobně najdete na ke stažení na www.rivieratour.cz 

Připravili jsme pro Vás plavby s dopravou a delegátem na sezonu 
2022-2023. Naše standartní nabídka je letos malinko chudší a to 
proto, že pandemické restrikce úplně zastavili výletní plavby. Plavby 
se připravují s až 4 letým předstihem, návrat do normálu a rozšíření 
pestřejšího výběru destinací tak bude ještě nějakou chvilku trvat.  

I v letošním roce platí pravidlo nejlevnějších plaveb pro prvních 10 
rezervací. U všech nabídek je aktuálně nejnižší možná cena, která se 
bude měnit na tržní po prodání prvních 10 rezervací. Cenový rozdíl na 
osobu mezi aktuální výhodnou cenou a cenou katalogovou je až 10 
000 Kč. Ceny zřejmě budou stoupat i v návaznosti na cenové nárůsty 
paliv a služeb. Proto se rozhodně vyplatí rezervovat si Vaši další 
plavbu již teď. Zálohová platba je ve výši 20 000 Kč na cestovní 
smlouvu (exotické plavby 35.000 Kč), doplatek 55 dnů před odjezdem 
na plavbu.  Nabízíme vám možnost předprodeje nápojových balíčků a 
služeb za aktuálně zvýhodněné ceny, kde taktéž očekáváme v 
budoucnu navýšení cen. 

Prodej plaveb jsme zahájili 1. 8. 2022 v 9:00. Pokud jste si vybrali 
nějakou hezkou plavbu a chcete mít jistotu nejnižší ceny, můžete si už 
nyní vytvořit on-line rezervaci. Pochopitelně na všechny plavby je 
možno využít i Vašich vystavených poukazů 

NA SLOVÍČKO 

    Je to již delší dobu od našeho posledního vydání novinek z RIVIERA TOUR. 

Mám-li se přiznat- nebyl čas. Covidová doba udělala své a ještě jsme se 

nestačili nadechnout a otřepat, už tady byla válka na Ukrajině a doslova šílené 

zdražování cen. A když se zdražuje, nebo je jaká-koli nejistota, první kde se 

brzdí na investicích jsou dovolené. V našem případě to byla pořádná 

houpačka, tedy ne houpačka, ale doslova horská dráha. A tak musíme 

popravdě přiznat, že nás to hooodně zmáhá. Především po stránce psychiky. 

Před pár minutami jsem měl poradu s delegátkami. Vždy se vraceli z plaveb 

vysmáté, plné radosti. Teď neskutečně unavené, zničené… 

     Lidé by chtěli stejné služby, které dostávali před covidem. To ale není 

možné a osobně pochybuji, že se vše vrátí do starých kolejí. Nevrátí. Covid 

cestovním ruchem pořádně zatřásl, podpora nebyla žádná (až na kosmetické 

výjimky) A tak po obnovení turistického ruchu nejsou delegáti, nejsou řidiči, 

průvodci, nejsou servírky a kuchaři v restauracích a je velmi obtížné i sehnat 

kvalitní personál do cestovního ruchu. A tak se lidé z části obnovují. Jenže u 

cestovního ruchu je nejdůležitější praxe. Především dlouholetá praxe.  A proto 

obnova cestovního ruchu bude trvat ne nějaký pátek, ale několik let. S tím se 

opravdu nutno se smířit. Nezměníme to ze dne na den. 

   Na druhou stránku velmi pozitivním faktorem je skutečnost, že lidé chtějí 

cestovat. A je to vidět i v našem sektoru. Lodě MSC jsou vyprodány na 

podzimní plavby do posledního místa a i naše statistiky vykazují dokonce lepší 

výsledky než před samotným covidem. Jsme za to opravdu moc rádi. Plně si 

uvědomujeme, že je to právě dáno důvěrou. Ano důvěrou Vás klientů CK 

RIVIERA TOUR, kteří se opakovaně na plavby vracíte. Jen a jen díky Vám jsme 

špičkou v oblasti plaveb ve střední Evropě a díky Vám dosahujeme opravdu 

velmi dobrých výsledků.  

   Děkujeme Vám, přátelé, kamarádi, mořeplavci, opravdu děkujeme z celého 

srdce       
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SEZNAMTE SE: DOMINIK ČÍŽ 
Pavel Číž, 4. 8. 2022 

Kdo navštěvujete pravidelně náš web, dobře ví, že Dominik ČÍŽ doposud externě pracoval pro RIVIERA TOUR 
zejména v oblasti reklamy a sociálních sítí. Pocovidová doba však změnila plány všem a tak jste Dominika 
mohli vídat i na plavbách jako delegáta. Přinášíme Vám něco z jeho pocitů a zkušeností. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominiku, do práce delegáta jsi spadl „po 
hlavě“ nebo jsi už měl zkušenosti 
z dřívějších dob? 
Nějaké zkušenosti jsem měl, když jsem 
cestoval jako dítě. Měl jsem možnost 
pozorovat, jak vést skupinu, jak s lidmi 
mluvit a jak řešit problémy. Takže v mém 
případě to bylo takové „učení nápodobou“, 
které jsem později využil jak při vedení 
různých akcí pro děti a dospělé, tak i nyní 
při plavbách. 

Jak se prolnuly tvé zkušenosti ze studií na 
vysoké škole a praxí delegáta? 
Studuji politologii na FSS MU v Brně. Tento 
obor má k cestovnímu ruchu velmi blízko – 
abyste zemi mohli zkoumat 
z politologického hlediska, musíte si 
napřed zjistit něco o její geografii, skladbě 
obyvatelstva nebo třeba místních zvycích. 
Právě tyto a jiné věci vám pomohou 
pochopit její politický systém, a pokud jste 
v tom dobří, předvídat jeho další vývoj.  

Mělo na tvoji práci delegáta vliv i tvé 
studium na italské vysoké škole Sapienza 
v Římě? 
No jasně! Byl jsem tam na půlročním 
pobytu Erasmus těsně před vypuknutím 
pandemie. Největší vliv na práci asi vidím 
v tom, že mi Erasmus ukázal, že nic není 
nemožné. Už jen v tom, že jsem do Itálie se 
znalostí italštiny na úrovni B1 a za 3 měsíce 
v tomto jazyce udělal vysokoškolské 
zkoušky, ústní i písemné. A když bude 
otevřený ve věcech, o kterých se dnes moc 
nemluví, posílilo to i moji víru v Boha: od té 
doby, co jsem se vrátil, vnímám stále víc, 
že stojí při mně a dokáže i ty nejhorší věci, 
které se mi stanou, změnit ve velké dobro 
– což se hodí i při různých nevítaných 
událostech na plavbách. 

Jak zvládáš ten italský způsob organizace 
a vůbec procedur na lodích? 
Po půlroce v Itálii se těžko najde něco, co 
by mě překvapilo. Jasně, naštve mě, když 
něco nefunguje tak, jak by mělo, ale není 
to takový náraz, jako pro člověka, který v  

 Itálii nežil. Italové mě navíc nevědomky 
naučili něčemu, v čem se snažím stále růst 
– říkám tomu „plánovaná improvizace“. 
Máte plány, rozvrh dne, který se snažíte 
dodržet, ale jste připraveni ho kdykoliv 
změnit – třeba kvůli neplánované schůzce 
s kamarádem. 

Co klienti? S jakými klienty ses doposud 
setkal? 
To je trochu nebezpečná otázka, obzvlášť 
v rozhovoru, který si budou klienti číst. 
Přijde mi, že každý člověk je jiný – a ke 
každému se člověk musí chovat trochu 
jinak. Nejsem na plavbě, abych lidi 
posuzoval, ale abych udělal, co je v mých 
silách, aby si svou dovolenou užili. Takže 
ano, měl jsem lepší i horší klienty, každý 
vám ale do života něco přinese – a to mám 
na této práci rád. 

Musel jsi řešit i nějaké závažnější 
problémy? 
Zatím jen jedno ztracené zavazadlo, které 
nám chybou přístavního personálu zůstalo 
v Hamburku. Paní ale byla perfektní, na lodi 
nám poskytli peníze na nákup nového 
oblečení. Také zafungovala meziklientská 
solidarita, a tak měla paní po celou dobu co 
nosit. Jiné závažné problémy podobného 
charakteru jsem zatím nezaznamenal. 

Tvůj start jako delegáta rozhodně nebyl 
jednoduchý. Hned na první plavbě jako 
samostatný delegát jsi byl při příjezdu do 
přístavu odhalen jako covid pozitivní. Bylo 
to těžké? 
Ano, bylo. Ale s odstupem času svůj covid 
stále víc vnímám jako požehnání. Vím, že 
jiným způsobil mnoho bolesti a ztrát, pro 
mě osobně ale znamenal výrazné 
přehodnocení životního stylu, přístupu ke 
vztahům s lidmi a vůbec, dotkl se asi všeho. 
Takže ano, bylo to těžké, ale stálo to za to. 

Co plánuješ do budoucna? 
Právě procházím plánovacích obdobím, 
takže nevím. Za rok dokončuju školu a 
odevzdávám diplomku. Takže uvidíme…  
 

 

NABÍDKA PRÁCE 

 
MANAGER VÝLETNÍCH PLAVEB 
 
Aktuálně hledáme jednoho nového člena 
našeho týmu na pozici manažera výletních 
plaveb. Náplní práce je zpracovávání 
agendy při prodeji, prodej a realizace 
zájezdů, zabezpečení zájezdů na výletních 
lodích, servis a péče o klienty během 
zájezdů. 
 
Požadavky: 
• minimálně úplné středoškolské vzdělání 
• velmi dobrá znalost anglického jazyka 
•schopnost samostatné práce a 
rozhodování 
• práce s lidmi, organizace skupin 
•skvělé reprezentativní vystupování, 
schopnost řídit a organizovat skupiny lidí, 
zvládat krizové situace 
• zahraniční pracovní cesty cca 1x za měsíc 
•práce na PC, Exel, Word,… samozřejmostí 
• práce na min. 5 let 
• flexibilita 
• místo výkonu práce: RIVIERA TOUR s.r.o. 
Lidečko 31, 756 12 Horní Lideč 
• životopis 
  
Nabízíme: 
• velmi zajímavou práci, při které budete 
cestovat a poznávat nové země 
• rodinný kolektiv firmy 
V případě zájmu zašlete svůj životopis na 
email: pavel@rivieratour.cz 
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 COVID A PLAVBY 
Plavby na lodích MSC CRUISES jsou opravdu nejbezpečnější formou trávení dovolené v současné pandemické situaci. Všechny 
procedury před a během plavby jsou stanoveny na maximální ochranu klientů během celé plavby a tento servis vám opravdu 
nemůže poskytnout vzhledem k přijatým opatřením žádný hotel nebo ubytovací zařízení. Plavby jsou tak v současné době 
nejbezpečnější možnost trávení dovolené. Především rychlý záchyt a izolace pozitivních osob a jejich další trasování vám zajistí 
bezpečnou dovolenou v rámci aktuálních možností. Zdraví a bezpečnost je vždy prioritou MSC CRUISES a proto pro všechny zimní 
a jarní plavby ve středomoří platí povinnost: 
 
Na otázku, jestli se můžete účastnit plavby a za jakých podmínek, vám odpoví přehledná tabulka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U VŠECH PLAVEB JE POVINNÝ ANTIGENNÍ TEST, KTERÝ NESMÍ BÝT STARŠÍ 48 HODIN PŘED NALODĚNÍM.  
TENTO TEST SI KLIENT ZAJISTÍ SÁM NA SVÉ VLASTNÍ NÁKLADY. 
 

COVIDOVÁ OPATŘENÍ NA LODÍCH: 
 
Potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci COVID - ANO   
Antigenní test na covid (max. 48 hodin před naloděním) - ANO 
Testování před odjezdem v autobusu -  NE 
Testování v přístavu - NE 
Testování na lodi - NE 
Roušky v autobusu - NE 
Roušky na lodích ve STŘEDOMOŘÍ, USA, EMIRÁTECH - NE 
Roušky na lodích v SEVERNÍM MOŘI - NE 
Omezení výletů v destinacích - NE 
Další omezení na lodích - NE 
 
Co potřebuji před odjezdem? 
Očkování – pokud jste očkování druhou dávkou (druhá dávka více než 21 dnů před odjezdem), je nutno jít na antigenní test. Pozor 
antigenní test nesmí být starší než 48 před naloděním!  K odjezdu potřebujete 2 kopie EU certifikátu o provedeném testu v 
anglickém jazyce a 2 kopie testu o plném očkování. Certifikát je ke stažení na https://ocko.uzis.cz/ 

POJIŠTĚNÍ NA COVID 19 
Všechny palubní lístky vydané od 23. 6. 2021 musí mít platné covid pojištění, které klient předloží před vystavením palubního 
lístku cestovní kanceláři a při nalodění (MSC CPP nebo vlastní pojistka se stejným krytím). Potvrzení pojištění musí být v 
anglickém jazyce. CK Riviera Tour Vám pojištění zabezpečí na vyžádání za příplatek.      
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NOVINKA ROKU: PLAVBA ZE SPOJENÝCH STÁTŮ DO KANADY 
Dominik Číž, 4. srpna 2022 

Začátkem prvního srpnového týdne vzbudila mezi klienty vysloveně poprask nová 

plavba z New Yorku do Kanady v říjnu příštího roku. V pondělí se v kanceláři 

nezastavili telefony, lidé od rána volali, informovali se a objednávali. Výsledkem je, 

že čtyři dny od spuštění prodeje je tato plavba téměř vyprodána a zbývá už jen pár 

posledních míst. Čím tolik lidí tato plavba zaujala? Pojďme se na to společně 

podívat. 

1.den| ODLET Z ČR, v podvečer přílet do USA, imigrační řízení a transfer do hotelu. 

2. – 3. den| NEW YORK. Volný den, společná procházka New Yorkem s delegátem 

Riviera Tour. O „Zlatém jablku“ by se dalo vyprávět hodiny. Navštívíme nejznámější 

památky, jako Empire State Building, Ground Zero nebo Wall Street. Další den po 

snídani nalodění a vyplutí s výhledem na nádherné panorama ostrova Manhattan a 

Sochu svobody. 

4.den| NEWPORT. Kouzelné město na pobřeží Nové Anglie s rušným přístavem a 

živým centrem města. Město je také výrazně spjato s tenisem, od roku 1954 zde 

sídlí Mezinárodní tenisová síň slávy. 

5.den| BOSTON. Páté největší město USA, které i přes svou velikost připomíná 

větší vesnici. Centrum vzdělání, vědy a výzkumu, kde sídlí necelá stovka vysokých 

škol a univerzit, včetně světoznámého Harvardu. 

6.den| SAINT JOHN. Nejstarší město v Kanadě, založené v květnu 1785 a ovlivněné 

vlnou přistěhovalců z Irska, kteří výrazně změnili tvář města. Tradiční centrum 

umění východního pobřeží. 

7.den| HALIFAX. Strategický bod při plavbě mezi Kanadou a Evropou sehrál 

důležitou roli během obou světových válek. V roce 1917 zde při tzv. halifaxském 

výbuchu došlo k jedné z největších nejaderných explozí v historii.  

8.den| PLAVBA NA MOŘI 

9.den| CHARLOTTETOWN. Malé městečko překypující energií a ostrovní 

pohostinností, s pohlednicově dokonalými ulicemi a promenádou, na které se 

ukrývají čluny a plachetnice s humry. 

10.den| SYDNEY. Bývalé průmyslové město je stále více spojeno s kulturním 

bohatstvím a je považováno za srdce ostrova Cape Breton.  

11. den| PLAVBA NA MOŘI 

12. den| PORTLAND. Aglomerace s půl milionem obyvatel tvoří přibližně 

třetinu státu Maine. Starý i nový přístav je častým cílem turistů. 

13.den| PLAVBA NA MOŘI 14. den| NEW YORK. Vylodění a transfer na 

letiště. 

15.den| PŘÍLET DO ČR 
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LODĚNICE MONFALCONE ZAHÁJILY STAVBU PRVNÍ LODĚ TŘÍDY EXPLORA 
Dominik Číž, 1. března 2022 

 

 

Ve čtvrtek 24. února 2022 dosáhla společnost MSC Cruises dalšího milníku v 
oblasti výletních plaveb. Za přítomnosti zástupců plavební společnosti a 
konstruktérů totiž v severoitalském Monfalcone proběhla tzv. mincovní 
slavnost lodě EXPLORA I, prvního plavidla nové třídy, která pro svou 
výjimečnost získala i vlastní samostatnou značku. 

ZMĚNY V SEVERNÍ EVROPĚ 
Kořeny prastarého námořního ceremoniálu sahají do římských dob. Probíhá ve 
chvíli, kdy je do suchého doku spuštěn první blok konstrukce lodi. Předtím jsou 
do něj dvěma zaměstnanci loděnice a majitele lodi vloženy mince, které jí mají 
zajistit požehnání a štěstí během služby. Kmotrami lodě EXPLORA I se staly 
Alessandra Fontana, marketingová ředitelka Explora Journeys a Ester Fugazzi, 
vedoucí všeobecných služeb loděnice Fincantieri. 
 
Akce se zúčastnili také klíčoví manažeři MSC Cruises, včetně výkonného 
předsedy Pierfrancesca Vaga a Michaela Ungerera, generálního ředitele 
Explora Journeys. Ungerer během ceremoniálu řekl: „Dnešek znamená další 
významný milník na naší cestě k rozvoji opravdu určující a velmi lákavé značky 
luxusního životního stylu. Po naší počáteční investici ve výši dvou miliard eur 
představuje další pozitivní krok vpřed a ukazuje, že jsme na dobré cestě k tomu 
nabídnout zážitek z oceánu jako nikdo jiný“. 
 
Divize Explora Journeys se podle MSC Cruises zrodila z dlouhodobé vize 
Pierfrancesca Vaga, jeho manželky Alexy a rodiny Aponte-Vago, vlastníků 
skupiny MSC Group. Jejich cílem je spojit více než 300letou rodinou námořní 
tradici s luxusním stylem dovolené, které cestovatelům umožní uniknout na 
menší lodě, kde budou moci odpočívat stranou od každodenního shonu. Všech 
461 kabin jim totiž nabídne služby srovnatelné s kajutami Yacht Club na lodích 
MSC Cruises s řadou výhod, včetně neomezeného vysokorychlostního 
internetu.   

 
 

V posledních dnech také vyšly najevo informace, kam první loď luxusní třídy 
Explora po svém spuštění v květnu 2023 vypluje. Podle serveru LATTE povede její 
první cesta z Barcelony do Athén, následně navštíví 132 přístavů ve 40 zemích 
světa, včetně přístavů Kastellorizo v Řecku a Saint Pierre v Martiniku, kam dosud 
žádná výletní loď nevplula.  

Konstrukce prvního plavidla Explora Journeys začala v červnu 2021 a potrvá do 
května 2023. Následovat budou lodě EXPLORA II., jejíž stavba začala minulý rok v 
říjnu v loděnicích Castellmare di Stabia v Neapoli a která vypluje na podzim 2024. 
Další dvě plavidla postaví loděnice Sestri Ponente v severoitalském Janově, 
dodány budou v letech 2025 a 2026. 

 

 



 
 
 

 

RIVIERA NEWSLETTER 

RIVIERA NEWSLETTER- vydavatel CK RIVIERA TOUR S.R.O., Lidečko  31, 75612 Horní Lideč, Ičo 25911748, Tel: 571 424 588, Email: info@rivieratour.cz 
Copyright © 2022-2 

 

 

JEAN-PHILIPPE MAURY: KVŮLI VLNÁM JSME MUSELI ZMĚNIT 

VÝROBNÍ POSTUPY 
Dominik Číž, 18. května 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe Maury. Jméno tohoto francouzského cukráře působícího ve 

Spojených státech málokomu z České republiky na "první dobrou" něco řekne. 

Přesto se jedná o osobnost světového formátu: v roce 1997 získal titul Nejlepší 

cukrář Francie a dvakrát se stal mistrem světa v cukrářském umění (2002 a 

2004). Jeho rekordní, přes 8 metrů vysoká čokoládová fontána v hotelu Bellagio 

v Las Vegas, byla svého času největší na světě. Nás ale dnes budou zajímat čtyři 

Mauryho cukrárny, které nalezneme na lodích MSC Cruises. 

Partnerství mezi MSC Cruises a cukrářem narozeným v jihofrancouzském 

Perpignanu začalo před deseti lety na MSC Divina. Spolupráce se osvědčila a 

výkonný předseda MSC Cruises Pierfrancesco Vago Mauryho požádal o 

vytvoření zcela nového konceptu výroby čokolády přímo na lodi. 

DĚLAT VŠECHNO PŘED ZRAKY HOSTŮ 

V rozhovoru pro server Future Cruise Maury popisuje svůj záměr, aby hosté 

viděli vše, co jim bude podáváno, vyráběné přímo před zraky hostů v otevřené 

kuchyni na palubě lodi. "Je to poprvé, kdy je výroba v jedné z mých prodejen 

"vystavena" hostům," říká Maury. "Mohou vidět složitou odbornou řemeslnou 

práci, která se obvykle odehrává v zákulisí." 

Světoznámého cukráře podle serveru potěšila reakce hostů. "Spousta lidí se 
zastavuje a pozoruje tým, který vyrábí některou z lákavých pochoutek," říká. 
"Kladou spoustu otázek, aby lépe porozuměli kvalitě čokolády a řemeslným 
technikám - vlastně tak šíříme informace o výrobě čokolády a hosté snad 

odchází s pocitem inspirace a plní vědomostí." 

Důležitou roli v úspěchu podniku hrají čerstvé suroviny, podrobné recepty a 
dobře vyškolení kuchaři. Kvůli výrobě čokolády na moři je ale potřeba také 
pečlivé plánování a promyšlená organizace. "Na lodi samozřejmě pracujeme s 
jiným uspořádáním a prostorem," říká Maury, který v Las Vegas pracuje v 
kuchyni o rozloze 6 000 m² se 110 zaměstnanci. "Museli jsme být velmi 
kreativní, abychom na malou plochu nacpali obrovské množství technického 
a specializovaného vybavení, kterém máme na palubě, a zároveň ponechali 
dostatek prostoru pro pohodlný provoz." Na každé lodi má cukrárna k 
dispozici zhruba 10 zaměstnanců. 

PROBLÉMY S MĚŘENÍM VÁHY NA MOŘI 
Velkým problémem, který musel tým konstruktérů a kuchařů řešit, bylo 
přesné měření ingrediencí. "Jak si asi dokážete představit, jsme na moři a loď 
se houpe. Vážení surovin tak může být náročné a také může docházet k 
chybám v údajích o váze," popisuje. "Abychom tento problém vyřešili, změnili 
jsme náš výrobní plán tak, abychom veškeré vážení ingrediencí dokončili v 
době, kdy je loď v přístavu." Mnohé recepty byly podle Maury kromě toho 
upraveny tak, aby kuchaři místo údajů o váze mohli používat ty o objemu.  

Jean-Phillipe Maury zastával pozici šéfkuchaře cukrárny hotel Bellagio a Aria v 
Las Vegas. Dnes řídí ve spolupráci s MGM Resorts International své obchody 
Jean Philippe Patisserie. Před několika lety otevřel v San Diegu inovativní 
koncept nazvaný iDessert. Kavárny, gelaterie a čokoládovny tohoto cukráře 
najdete na lodích MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Grandiosa a MSC 

Virtuosa.  
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NAŠE PORADNA PRO VÁS 

ČASTÁ CHYBA: REZERVUJI ZNAMENÁ UZAVÍRÁM SMLOUVU 
Pavel Číž, 4. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další dobrá rada z Riviera Tour. Setkáváme se s tím stále častěji. Klienti nám říkají, že mají sice plavbu zarezervovanou jinde, ale že si ji vezmou od nás. Často se pak 

dostávají do problémů, o kterých předtím vůbec ani netušili. Považujeme opravdu za nutné na tuto situaci upozornit. Posloužil nám k tomu skvělý článek na blogu 

naší právní kanceláře HOLUBOVÁ ADVOKÁTI, který si dovolujeme zveřejnit:  

Směrnice EU o právech spotřebitelů požaduje, aby spotřebitel při učinění online objednávky výslovně vzal na vědomí, že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Ta 

samá směrnice uvádí, že ze slovního spojení "objednávka zavazující k platbě" by spotřebitel svou povinnost bez dalšího měl pochopit. Ale co když prodejce 

pojmenoval příslušné tlačítko v online nákupním procesu jinak? Třeba "rezervace" nebo "kupuji"? Představme si konkrétní situaci. Zákazník si přes booking.com z 

pohledu hotelu koupil ubytování v hotelu, a to tak, že po zhlédnutí obrázků a výběru druhu pokoje a počtu nocí klikl na tlačítko „Rezervuji“, dále zadal své osobní 

údaje a jména osob, které ho budou doprovázet, a následně klikl na tlačítko „Dokončit rezervaci“. K ubytování se zákazník nedostavil. Hotel mu vyčíslil storno, které 

ale zákazník neuhradil, a spor byl na světě. Přesně to se v Německu stalo a německý soud si s tímto z pohledu online prodejce zdánlivě banálním sporem nevěděl 

rady, protože směrnice o ochraně spotřebitele hovoří o "objednávce zavazující k platbě" nikoliv o "rezervaci". Zasahovat musel Soudní dvůr EU a rozsudek je nyní 

dohledatelný jako C‑249/21 Fuhrmann-2-GmbH. 

Podle rozsudku Soudního dvora je slovní spojení „objednávka zavazující k platbě“ ve směrnici uvedeno jako příklad. Lze tedy použít i jiné pojmenování. Ovšem, musí 

to být taková formulace, která upozorní na skutečnost, že podáním objednávky vzniká spotřebiteli povinnost zaplatit obchodníkovi; v opačném případě není daný 

spotřebitel smlouvou ani objednávkou vázán. Formulace přitom musí být pro spotřebitele naprosto jednoznačná. Spotřebitel musí být schopen pochopit svůj 

závazek z formulace samotné bez potřeby posuzování dalšího kontextu. Protože Soudní dvůr EU nezná charakteristiku německého spotřebitele, přikázal německému 

soudu, aby si sám určil, zda je výraz „rezervace“ v německém jazyce jak v běžném jazyce, tak v povědomí průměrného spotřebitele, nutně a systematicky spojován 

se vznikem platební povinnosti. Pokud německý soud odpoví na otázku kladně, vyhraje ve sporu online prodejce. V opačném případě zvítězí spotřebitel a němečtí 

prodejci budou hojně přejmenovávat svá tlačítka.  

Jaká je z toho lekce pro české online prodejce? Český soud se stejným sporem ještě nezabýval. Pro česko ale platí stejná směrnice EU, a proto by měl český soud 

identický úkol: zjistit, zda je formulace "rezervace" v běžném jazyce a v povědomí průměrného českého spotřebitele nutně spojována se vznikem platební 

povinnosti. Popravdě, nejsme si odpovědí jisti, a proto již léta doporučujeme všem online prodejcům uchýlit se k neprůstřelnému termínu "objednávka zavazující k 

platbě". V reakci na rozsudek Fuhrmann-2 musíme naše doporučení podtrhnout!  

Proto důrazně apelujeme - dávejte si pozor- ono „rezervuji“ může znamenat „objednávám“ a setkáváme s tím čím dál více. 
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    Další nové lodě: Explora III. (*2025), Explora IV. (*2026) a MSC World IV. (*2027) 

MSC CRUISES EXPANDUJE NA TRHU VÝLETNÍCH PLAVEB 

Plavební společnost MSC Cruises, největší rodinná plavební společnost na světě, pokračuje v náročné expanzi. Společnost MSC oznámila 20.ledna 2020 výstavbu nové 

kategorie lodí LNG-powered. Lodě podle projektu budou poháněny větrnou energií. Očekává se, že všechny tyto nové lodě této kategorie, budou v provozu po roce 

2030. V předešlých letech, odhalila plavební společnost plány na výstavbu 17 lodí, které mají být postaveny v letech 2017-2027. Sedm lodí je již v provozu. Patří zde 

MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima, MSC Grandiosa, MSC Seashore a MSC Virtuosa. Ve výstavbě jsou stále lodě MSC Seascape, MSC World 

Europa a MSC Euribia a do roku 2027 jich bude dalších devět. Pokud jste zmatení, pomůže vám přehled níže. 

  

2022 NOVÁ LOĎ 

Název: MSC Seascape 

Tonáž: 169,380 

Pasažéři: 4.132  

 

 

2022 NOVÁ LOĎ 

Název: MSC World Europa 

první loď třídy World 

Tonáž: 205,000 

Pasažéři: 5.520  

 

 

2023 NOVÁ LOĎ 

Název lodi: MSC Euribia 

pátá loď třídy Meraviglia 

Tonáž: 177,000 

Pasažéři: 4.888  

 

2023 NOVÁ LOĎ  

Název Explora I. 

(lodě Ultra-Luxury) 

Tonáž: 64.000 

Pasažéři: 1.000 

 

 

2024 NOVÁ LOĎ 

Název: MSC World II. 

druhá loď World-Class 

Tonáž: 205,000 

Pasažéři: 5.520  

 

 

2024 NOVÁ LOĎ 

Název: Explora II.  
druhá loď Ultra-Luxury 

Tonáž: 64.000 

Pasažéři: 1.000 

 

 

2025 NOVÁ LOĎ 

Název: MSC World III. 

Tonáž: 205,000 

Pasažéři: 5.520  

2017 

Název lodi: MSC Meraviglia 

Křest: 3. června 2017 v Le Havre 

Tonáž: 171.598 

Pasažéři: 4.490  

 

 

2017 

Název lodi: MSC Seaside 

Křest: 21. prosinec 2017 v Miami 

Tonáž: 154,000 

Pasažéři: 4.130  

 

2018 

Název lodi: MSC Seaview 

Křest: 9. června 2018 v Janově 

Tonáž: 154,000 

Pasažéři: 4.130  

 

 

2019 

Název lodi: MSC Bellissima  

Křest: 2. března 2019 

v Southamptonu 

Tonáž: 171,398 

Pasažéři: 4.490 

 

 

2019 

Název lodi: MSC Grandiosa  

Křest: 9. listopad 2019  

v Hamburgu 

Tonáž: 177,000 

Pasažéři: 4.888  

 

 

 

2021  

Název lodi: MSC Virtuosa  

Tonáž: 177,000 

Pasažéři: 4.888  

 

2021  

Název lodi: MSC Seashore  

Tonáž: 169,380 

Pasažéři: 4.132  
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DEVĚT DŮVODŮ, PROČ VYRAZIT NA MSC WORLD EUROPA 
Dominik Číž, 24. května 2022 
  

Do spuštění nové průkopnické vlajkové lodi MSC World Europa zbývá už jen 

šest měsíců. Nejnovější loď společnosti MSC Cruises nabídne svým 

návštěvníkům dosud nevídaných 22 palub, 2 626 kajut a více než 40 000 m² 

veřejného prostoru. Podle MSC Cruises tato "ultramoderní městská 

metropole na moři" posouvá hranice možností toho, co je možné na moři 

dělat a po svém spuštění v prosinci 2022 nabídne nový standard výletních 

plaveb. Vy se teď spolu s námi můžete podívat na 9 důvodů, proč na MSC 

World Europa vyrazit: 

1) Promenáda - tepající srdce lodi 

Sedmipatrová, 104 metrů dlouhá venkovní promenáda bude jedním z 
nejpůsobivějších prostorů na lodi. Svým návštěvníkům nabídne dechberoucí 
výhled na moře ze zádi lodi a bude místem noční zábavy i celodenního 
stolování. Její největší chloubou bude pozoruhodné architektonické dílo - 
suchá skluzavka Venom Drop @ The Spiral, jedenáctipatrová atrakce s 
elegantním křivkami z nerezové oceli. Se svými 74 metry se stane nejdelší 
suchou skluzavkou na moři a podle MSC Cruises půjde o "nejzábavnější (a 
nejrychlejší) způsob, jak se dostat z horní části lodi na promenádu". 
 

 

 S venkovním prostorem bude spojená také krytá promenáda World 
Galleria o rozloze 303 m², s úchvatným LED a kinetickým stropem, která je 
ideálním místem k procházení a užívání si mnoha místních barů, restaurací, 
obchodů a butiků. 

 

2) Vychutnejte si svět s vynikajícími restauracemi, bary a salónky 

MSC World Europa vezme své hosty na gastronomickou cestu kolem světa. 
Nabídne jim 33 restaurací, barů a salónků, z nichž každý má svůj osobitý styl 
a atmosféru. Tvůrci lodních menu sbírali inspiraci po celém světě, která v 
kombinaci s nepřeberným množstvím kvalitních surovin, připravovaných s 
vášní a autenticitou, vyústí ve výjimečné zážitky z jídla a pití. 
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Loď nabídne velkolepou škálu 13 restaurací, včetně 6 speciálních se dvěma 
zcela novými koncepty Chef´s Garden Kitchen - první hydroponické zahrady 
na moři, kde jsou suroviny k přípravě jídla, jako bylinky, saláty a přílohy, 
pěstovány přímo před zraky návštěvníků restaurace, a La Pescaderia - 
středomořské rybí restaurace s pokrmy z nejčerstvějších plodů moře, s 
neformální a rodinnou atmosférou. 

Hosté se mohou těšit také na další oblíbené podniky, včetně steakhouse 

Butcher´s Cut, latinskoamerické streetfood restaurace Hola! a asijského 

Kaito Teppanyaki a Sushi baru. Mezi 20 bary a salónky najdete 7 zcela 

nových konceptů, včetně prvního lodního minipivovaru, nového gin baru, 

koktejlového baru řídícím se pravidly mixologie a mnoho dalšího. 

3) Úžasná místa pro všechny věkové kategorie 

Zažijte zcela novou úroveň zábavy s řadou různých míst, která nabízí 

velkolepá divadelní představení, strhující akrobatická představení na zádi 

lodi, interaktivní rodinnou zábavu v Luna Park Aréně, nebo autentické 

bohémské divadlo pouliční divadlo. Kromě toho se můžete vyřádit také na 

diskotéce na kolečkových bruslích nebo dát volný průchod svému vnitřnímu 

dítěti na lodním autodromu. 

 

4) Největší a technologicky nejvyspělejší nabídka rodinné zábavy na lodích 

MSC Cruises 

Dětský klub MSC World Europa bude s více než 766 m² a 7 místnostmi 

největším ve flotile. Zábava pro děti a mládež bude ještě pestřejší díky 

originálním formátům her a talentových show, kterých se děti mohou 

zúčastnit v The Studio, Luna Parku nebo v lodním divadle. 

 

5) Odpočívejte a relaxujte v dokonalé wellness zóně 

Ze 7 bazénů a 13 vířivek umístěných v různých částech lodi si vybere každý 

rekreant, ať už chce relaxovat a odpočívat, nebo si užít vzrušení  

 

a dobrodružství. Mezi nejzajímavější místa na MSC World Europa patří: zcela 

nová klidová Zen Pool zóna na zádi lodi, určená pouze pro dospělé. Nabízí 

dva bazény, solárium a stinnou odpočívárnu. To vše s nádherným výhledem 

z paluby 18. 

MSC Yacht Club se soukromým bazénem a vířivkou, to vše na dvoupatrové 

terase, prvními svého druhu ve flotile MSC Cruises. 

 

La Plage, hlavní bazén s 3 474 m² relaxační plochy určenými pro zábavu i 

opalování. 

 

Akvapark na palubě 20, největší ve flotile MSC Cruises, s dětským bazénem 

a vířivkou, a bazénová oblast Botanická zahrada se zatahovací střechou, 

tropickým barem a prostorem pro lenošení. 

6) MSC Yacht Club nové úrovně pro prémiové plavby 

MSC World Europa nabídne rozšířený a dosud nejluxusnější MSC Yacht Club, 

který nabídne bezkonkurenční úroveň komfortu, větší veřejné prostory a 

nová stylová apartmá - to vše ve zcela novém futuristickém designu. 

 

Rozšířené prémiové prostory zahrnou také nově pojatou dvoupatrovou 

sluneční palubu a dvě zcela nová vlastnická apartmá s mimořádným 

prostorem, venkovní terasou a službami. 
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7) Nový inovativní design ubytovacích prostor 

MSC World Europa je od jiných lodí uvnitř stejně odlišná jako zvenčí. Nabízí 

kajuty se zcela novým designem a největší počet balkónových kajut ze všech 

plavidel flotily. Od luxusních apartmánů v MSC Yacht Clubu přes tradiční 

kajuty, až po zbrusu nové kabiny s výhledem na venkovní promenádu - 

kvalitní a pohodlné ubytování uspokojí všechny hosty. 

Loď nabídne 7 nových inovativních typů kajut, které nejsou k vidění na 

žádné jiné lodi MSC Cruises, a také více kajut se soukromou vířivkou. 

Zajímavostí budou také nové kajuty Infinite Ocean view s panoramatickým 

posuvným oknem, které se po otevření změní ve skleněné zábradlí. 

 

8) Nejkrásnější okruhy 

MSC World Europa stráví svou zahajovací sezónu v Perském zálivu a 

poskytne hostům dokonalý zážitek ze zemní plavby. Svou činnost zahájí 20. 

prosince speciální čtyřdenní plavbou z katarského Dauhá do Dubaje ve 

Spojených arabských emirátech.  

MSC World Europa pak nabídne 7denní plavby z Dubaje do nedaleké 

moderní metropole Abú Dhabí a dále na ostrov Sir Bani Yas, kde můžou 

hosté objevovat exotickou přírodu a vyhřívat se na zdejších nádherných 

plážích. Program plavby bude obohacen o zastávku v přístavu Damman v 

Saúdské Arábii, ze kterého mohou hosté vyrazit do oázy Al Ahsa, zapsané na 

seznamu světového dědictví UNESCO. Loď zavítá také do Dauhá, 

futuristického hlavního města Kataru, a poté se vrátí na dvě noci do Dubaje. 

Na tuto plavbu můžete s Riviera Tour vyrazit v lednu 2023 i s dopravou a 

delegátem.  

 

 

    

Na konci března 2023 pak MSC World Europa vypluje z Perského do 

Středozemního moře, kde bude v létě nabízet sedmidenní plavby do Janova, 

Neapole a Messiny, dále pak na Maltu, do španělské Barcelony a do 

Marseille ve Francii.  

 
 

 

9) MSC World Europa bude jednou z ekologicky nejvyspělejších lodí na 

moři 

MSC World Europa bude první lodí s pohonem na zkapalněný zemní plyn 

(LNG) ve flotile MSC Cruises a dosud nejpokročilejším plavidlem z hlediska 

ochrany životního prostředí. LNG je jedním nejčistších lodních paliv na světě 

a v budoucnu bude hrát klíčovou roli v dekarbonizaci (nebo přechodu na 

nulové emise) mezinárodní námořní dopravy. Pohon na LNG prakticky 

eliminuje lokální emise látek znečisťujících ovzduší, jako jsou oxidy síry, a 

snižuje emise oxidů dusíku až o 85 %. LNG hraje podle MSC Cruises také 

klíčovou roli při zmírňování změny klimatu, protože snižuje emise CO2 až o 

25 % a připravuje půdu pro zavádění udržitelných nefosilních paliv, včetně 

vodíku. Pokusný demonstrační palivový článek na MSC World Europa palubě 

bude testovat účinnosti této technologie jako prostředku k výrobě tepla a 

elektřiny, až o 30 % účinnější než z klasických motorů. 

Kromě toho bude loď MSC World Europa vybavena systémy selektivní 

katalytické redukce (SCR), elektrickým připojením z břehu na loď, 

pokročilými systémy čištění odpadních vod, systémy omezující hluk 

vyzařovaný pod hladinou, a také širokou škálu energeticky účinných zařízení 

a systému pro optimalizaci využití motorů. 
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ROBOTICKÉ RAMENO VE VÝŠCE 53 METRŮ 
NAD MOŘEM. NOVÁ ÚROVEŇ ZÁBAVY NA 
MSC SEASCAPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zahájení provozu MSC Seascape v New Yorku zbývá už jen pár měsíců a společnost 
MSC Cruises začíná odkrývat atrakce, na které se můžeme na této nejnovější lodi těšit. 
Jednou z největších bude ROBOTRON, venkovní robotický simulátor kombinující 
vzrušení z horské dráhy s vanoucím mořským vzduchem a hudbou. Virtuální realitu a 
high-tech technologie si ale tentokrát můžeme vychutnat i na jiných zábavních 
zařízeních tohoto plavidla. 
 
Brandon Briggs ze společnosti MSC Cruises k novým technologiím na této lodi řekl: 
„Jsme nadšeni, že můžeme hostům nabídnout nekonečné možnosti high-tech zábavy 
plnící tužby hledačů adrenalinu toužících po vzrušení. ROBOTRON, vůbec první robotická 
zábavní atrakce na výletních lodích s pohlcujícím zážitkem z jízdy, který bude jedinečný 
pro každého hosta. Naše další možnosti zábavy s prvky virtuální reality, speciálními 
efekty a simulátory zajistí nezapomenutelné zážitky, které účastníky zanechají v úžasu.“ 
 
ROBOTRON je nejmodernější robotické rameny s připojenou gondolou, do které se 
vejdou tři hosté. S těmi pak létá ve výšce 53 metrů nad mořem. Návštěvníci budou mít 
nerušený výhled na obzor, zatímco budou viset přes okraj paluby, otáčet se různými 
směry a převracet vzhůru nohama. Jak to bude vypadat se můžete podívat v tomto 
videu. 
 
Atrakce také nabídne personalizovaný hudební zážitek, kdy si hosté budou moci vybrat 
svou hudební cestu podle hudebních a barevných preferencí, které se zobrazí na obří 
videoobrazovce za ramenem. Mohou si také zvolit úroveň vzrušení ze zážitku, 
ROBOTRON tak bude vhodný jak pro rodiny, tak pro milovníky opravdového adrenalinu.  
 
Kromě ROBOTRONU najdete na palubě MSC Seascape také další high-tech zábavní 
prvky: 
 
• VR 360 letový simulátor: simulátor horské dráhy s náhlavní soupravou VR (virtuální 
reality) a působivými speciálními efekty. 
• VR motorky: simulátor jízdy na závodních motorkách doplněný efekty větru a vody. 
• XD kino: po nasazení 3D brýlí zamíří hosté do alternativních světů, kde budou bojovat 
proti zombíkům, kostlivcům a dalším nepřátelům. Vítězem se může stát jen jeden hráč. 
 
Loď MSC Seascape zahájí svůj provoz na slavnostním ceremoniálu 7. prosince 2022 v 
New Yorku, odkud vyrazí na plavby Karibikem. S Riviera Tour na ni s dopravou a 
delegátem můžete vyrazit příští rok v lednu, pro více informací klikněte zde.  
 
Dominik Číž 

 

S RIVIEROU PLAVBY 

TROCHU JINAK 
 

PLAVBA ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM | FLORENCIE, ITÁLIE  

Na plavbách s RIVIERA TOUR to není jen o poznávaní 

přístavů, ale i krásných měst během cesty do přístavu 

nebo zpět na zpáteční cestě. Díky vlastní autodopravě 

Vám můžeme tento nevšední zážitek poskytnout, jak 

například na této plavbě v červnu 2022. 

Máme za sebou 10 neuvěřitelných dnů, kdy se ze zájezdů 

klientů stala bezvadná parta přátel a kamarádů. Už jsme 

fakt unavení, ale Florencii si nemůžeme nechat ujít. 

Nenachází se tu nic menšího než sama snad nejznámější 

socha na světě, socha Davida od Michelangela. 

Michelangelo byl jedním z nejznámějších představitelů 

vrcholné italské renesance a manýrismu. Proslavil se jako 

sochař, architekt a malíř. Mezi jeho nejslavnější díla patří 

zdejší monumentální socha Davida a malířská výzdoba 

Sixtinské kaple. Michelangelo byl opravdu geniálním 

umělcem, posedlým hledáním dokonalosti a snahou 

dokázat, že je nejlepší. Disponoval velmi bohatou 

představivostí a fantazií, podobu svých děl měl 

promyšlenou dříve, než na nich začal pracovat. Nejednou 

se proto stalo, že dílo, s nímž nebyl spokojen, ve vzteku 

zničil, protože neodpovídalo jeho představám. Velkou 

péči věnoval výběru kamene. Mramorové bloky si často 

jezdil vybírat do dolů v Carraře, mnohdy je osobně i páčil. 

Socha Davida je renesanční sochařské dílo z let 1501 – 

1504. Šestitunová mramorová socha znázorňuje 

biblického Davida těsně před soubojem s Goliášem. 

Michelangelo dokonale znázornil proporce lidského těla a 

toto dílo je označováno jako jedno z nejlepších 

sochařských vyobrazení mužského těla v renesančním 

stylu. A o tom to dnes bylo. Tak finále. Páček shledáček - 

jedeme domů. 
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RIVIERA TRAVEL – autobusová doprava 

   Přežili jsme. Tak se dá shrnout covid 2019 v naší autobusové dopravě. V roce 2019 se CK RIVIERA 
TOUR rozdělila do několika společností, a vytvořila tak skupinu RIVIERA GROUP. Důvodem byla 
expanze na trhu a i skutečnost, že jednotlivá odvětví společnosti RIVIERA TOUR se natolik rozrostla, že 
jejich řízení a správa v jedné společnosti byla již náročná a neekonomická. Z toho důvodu postupně 
vznikly společnosti RIVIERA REALITY, RIVIERA FOOD, RIVIERA TOUR a dnes Vám představujeme naši 
nejmladší společnost RIVIERA TRAVEL, která vnikla odštěpení autobusové dopravy. Veškeré 
informace naleznete na www.rivieratravel.cz 

  Rozdělením společností nám však vznikl obrovský problém během covidu. Přesto, že autobusovou 
dopravu provozujeme snad desítku let, MPO ČR vyhodnotilo naše žádosti  o podporu během covidu 
jednoznačně – vaše žádost se zamítá. A tak RIVIERA TRAVEL nedostala v rámci BUS COVID ani 
korunu. Když si pak já, jako běžný daňový poplatník, který na odvodech a daních zapatil obrovské 
částky, čte statistiky, kde například kasina dostávaly dotace v milionech, nutně musí přehodnotit svůj 
dosavadní postoj k placení daní a vůbec morálnímu statusu právního státu. Nic méně jedeme dál. I 
bez pomoci státu s o to těžší startovací post covidovou pozicí na trhu. Nechceme být levnou 
autobusovou dopravou. Našim zájmem je být autobusovou dopravou s vysokou kvalitou 
poskytovaných služeb. Naše autobusy jsou nové, kvalitní a dokáží uspokojit i náročné zákazníky. 
Specializujeme se na zahraniční zájezdovou dopravu, ale našich služeb můžete využít pro odvoz 
svatby, přepravu žáků do divadla nebo vlastního zájezdu. I z toho důvodu postupně budeme měnit 
náš vozový park. 

NOVÝ BUS VDL - BOVA FUTURA 

  V roce 2020 jsme zakoupili úplně nový bus VDL, který díky koronavirové situaci má odloženu 
premiéru. Je to nová řada prostorných busů, kde jsme se poučili z minulosti a zaměřili se především 
na prostor klientů během cesty do přístavu a zpět. 

A zde základní údaje:  
Druh autobusu: dálkový autobus 
Značka výrobce: VDL BUS-COACH - NIZOZEMÍ 
Rok výroby: 2020 Počet náprav: 3  Délka: 16m  
Uvedení do provozu: 2020 Počet míst: 57+2 řidiči (vhodné pro zájezdy 54+ 2průvodce)  
 
Výbava: 9x LCD TV, DVD, toaleta, bar, 2x lednice, tónovaná skla, parkovací systém, Wi-Fi, lůžko pro 
řidiče, automatická převodovka, polštářky a deky pro všechny klienty, občerstvení, sklopná sedadla, 
klimatizace, kávovar, velmi pohodlný a zejména prostorný autobus. 

Nezbývá než vyslovit přání spoustu bezporuchových a bezpečných kilometrů bez nehod. 
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 ZE ZÁKULISÍ CK – delegáti 
Delegát. Možná si řeknete: "Pohodová práce. Jezdí si po světě, sem tam něco zařídí. Ten se moc 
nepředře". Můžu Vás ujistit, že to tak není. Víte, kolik lidi už jsme přijali a kolik jich pak rychle 
skončilo? Vydrželo opravdu málo. Proč? Zkrátka nevydrželi, především nezvládli ten obrovský 
tlak. Stovky přípravných hodin, čtení průvodců, cestopisů, informací, statisíce, opravdu statisíce 
investovaných do letenek, benzinu, vstupenek, penzionů. To je základ, který je opravdu nutný a 
není nikde vidět. 

1/ Sice to vypadá, že stále cestujete, ale dost často stále do stejného místa. Takže když jedete 
třeba posté do Janova, už to taková zábava není. Musíte milovat cestování 
2/ Musíte mít rádi lidi, jinak tuhle práci nemůžete dělat. Nesednete všem klientům ze skupiny a 
ti, co vás nemusí, vám to občas dají sežrat. Vy si ale musíte naučit udržet si nadhled a vycházet s 
každým. Musíte ustát i těžké situace. Vždy si říkám, že nevím, čím ten druhý právě prochází, že 
se třeba trápí, má problémy v práci a proto je nervózní… 
3/ Občas jste něco jako zpovědníci. Znám stovky příběhů, smutných i radostných. Lidé se vám 
často svěřují s životními osudy a problémy, které před jinými tají. A my to pak tajíme taky. Ale je 
moc krásné, když se nám po čase připomenete s tím, že se něco zlepšilo, že je váš život celkově 
lepší. Třeba jako včera mi psala paní z minulých plaveb, že se její život zlepšil k lepším a že je teď 
opravdu šťastná. Tak to jsou příběhy, které Vás moc potěší.   
4/ Delegát neví všechno – ano, delegát neví všechno a tak doslova nenávidím ty chytré mozky, 
které si na internetu najdou nějakou informaci a pak ji chtějí po nás - téměř vždy před celou 
skupinou a podivuji se, jak to že to nevíme. Naopak s upřímnou pokorou doslova hltám 
informace od lidi vzdělaných a nebo s životní praxí. Je radost jejich povídáni poslouchat. 
5/ Delegát je pořád ve střehu. Za tu dobu, co dělám tuto práci, šlo opravdu některým klientům o 
zdraví i život. Tehdy jsem pochopil, jak moc je důležité být ve správný čas připraven pomoc 
klientům. A jak je důležité mít dobré pojištění. Někdy jde o minuty. Je to asi desítka velmi 
vážných případů, kdy se jednalo o život - poděkoval mi jen jeden!!! jediný. 
6/ Každá sedmá skupina je na útěk z lodi. Někdy se sejdou taková osazenstva, že ani přes 
maximální úsilí nevyhovíte a máte chuť vyskočit z lodi. Zažil jsem delegátky tak zničené z 
arogantních klientů, že si to ani nedovedete představit. A proto říkám ne, za peníze se vše koupit 
nedá. 
7/Miluji práci se staršími lidmi. Proč? Je s nimi sice 3x vice práce, ale to nevadí. Oni totiž dokážou 
být vděčni a cítíte z nich doslova tu lásku a to že vás potřebuji. A pro takové lidi byste se 
rozkrájeli a vždy uděláte spousty práce na víc.  
8/ Delegát na lodi pracuje cca 10-13 hodin denně. Nevěříte. Takže ráno příprava na výlety, cca 1 
hod opakováni základních informací o destinaci. Pak výlet. Některé výlety mají i 8 hodin!!! Ano 8 
hodin povídat nebo překládat je fakt frajeřina. Musíte to mít vše předem nastudováno. Nemá 
vás kdo vystřídat a hlavně musíte mít znalosti místa samého. Pak se vrátíte na loď, rychle přeložit 
denní program, zjistit informace na další den, připravit a zkontrolovat výlet na další den, 
informovat klienty o dalším dnu. A přitom se usmívat a být milý, přesto, že padáte na hubu... 
9/ Když se něco nepodaří - jste hromosvod. Při tak obrovské logistice není možné, aby vše 
fungovalo na 100%. Jste to vy, kdo dostane tu čočku, kdo ten problém, který nemá řešení, má 
řešit. A klient to chce mít hned, okamžitě… 
10/ Když se vše podaří, lidi se na konci zájezdu rozloučí a jedou domů. My potřebujeme 
minimálně 3 dny, abychom se z toho zbrchali. Doma s nikým nemluvíme, chceme být sami. Nic 
neřešit, nic neříkat, neodpovídat... 
11/ Co je pro nás moc těžké? Vy všichni máte s sebou na zájezdech rodiny, děti, manželky. 
Jdete po palubě, děti se směji, držíte se za ruce... My na své děti myslíme a večer si píšeme 
s manželkou, jak ona zvládla výchovu a radost naši děti bez nás. A toto je na naši práci asi to 
nejtěžší. Věřte mi. 

Proč všechny tyto řádky? 
Protože i přes všechny tyto starosti a obtíže děláme tuto práci rádi. Všechny delegátky, které u 
nás dlouhodobě pracuji, milují lidi a přesto, že se teď starají o své rodiny, tak vím, jak moc je to 
táhne zpátky pracovat pro Vás, kteří si jedete po zásluze odpočinout, pečovat o vás a vaše 
pohodlí během dovolené. Vidět vás radostné a šťastné je pro nás velkou odměnou. 

Je opravdu úžasné Vás vidět, jak jste si odpočinuli, jak jste rádi viděli nová místa, jak jsme se 
společně zasmáli. Mám obrovskou radost, že na světě je tolik dobrých lidí. A tak všichni klienti, 
cestovatelé, kteří potřebujete naši pomoc, věřte, že tam na té druhé straně při Vašich zájezdech 
jsou obyčejní lidé, kteří mají podobné problémy jako vy. Nejsme o nic víc. Tímto příspěvkem chci 
poděkovat a vzdát hold všem, kdo to cítí stejně jako já. 
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 ZE ZÁKULISÍ CK – autobusová doprava 
V tomto článku to vezmeme z jiného konce. A to z pohledu řidičů autobusů. Autobusová doprava je nedílnou součástí zájezdů. Práce řidičů 
opravdu jednoduchá není a na trhu práce je obrovský nedostatek řidičů. S koncem povinné vojenské služby, kde po jejím skončení měl snad 
každý chlap řidičák C, se ten obrovský propad ukázal až teď. Spousta dobrých vysloužilých řidičů odešla do důchodu a noví nejsou. A z těch co 
jsou, tak je dobrých opravdu málo. Doslova se ztratil ten řidičský fortel, ta řidičská čest. Dříve to bývalo tak, že jsi měl řidičák C, jezdil jsi někde s 
tatrou nebo vozil pivo v ČSAD, až jsi se vyjezdil, šel jsi na linku nebo kamion. A až ti nejlepší pak na mezinárodní zájezdovou dopravu. Jo, kdo 
jezdil zájezdy - to už byl pan někdo. Dnes kluk cca 22 let žádné zkušenosti, dostane plně naložený kamion a frčí. A u busů? Sežeňte řidiče s praxí?  
Nejsou. Zkrátka nejsou. Sem tam někdo zavolá, ale ten by se jen chtěl vozit. O busu neví nic a umýt ho, starat se o něj? Proto i tento příspěvek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOBUS 
Pokud jezdíte zahraničí, musíte mít kvalitní bus. EURO 6. Takový bus pokud má nějak vypadat vyjde na cca 12-16 milionů korun a pokud 
dostanete úvěr, podepisujete i vlastní kalhoty. Proto tak velmi těžká doba během covidu. My neměli na dotace nárok. Dvě žádosti o dotace, obě 
dvě zamítnuty. Bus má předepsané každoroční STK a jen běžný servis vás vyjde na cca 120-200 tis ročně a to se nesmí nic podělat. Doslova šílím, 
když vidím, jaké busy vozí naše děti na výlety. Jenže s tím nic nenaděláme, protože v ČR máme neskutečně nerovné podnikatelské prostředí 
mezi zájezdovou dopravou, která není dotovaná a dopravou velkých firem a nadnárodních společností, které dotované jsou. A nikdo to nechce 
narovnat a změnit. A na vládě o to vi - vice#iniciativazaautobusy. Proč asi? 

PŘIPRAVA BUSU 
Než autobus vyjede, musí se provést jeho kontrola. Je to jen stroj, který někdy jede třeba 50 hodin v kuse. Po kontrole přichází úklid. 
Nedovedete si představit, co v buse zůstává. Někdy si klienti neuvědomují, že máme zasedací pořádky a víme, kdo kde sedí. A tak máte sedák 
naprosto čistý a za ním sedák, kde neseděl člověk, ale asi jsme vezli čuně. Protože to si ani nedovedete představit. Po jednom zájezdu kluci v 
Itálii vynesli z busu šest sedmdesátilitrových pytlů odpadu. Je to extrém, ale i to se stalo. A tak se nedivte řidičům, že vám nedovolí v buse jíst. 
Ten bus stál majlant a musí se dlouho splácet a něco vydržet. Jo vážení, úklid busu pro dva chlapy cca 5 hodin, každý měsíc kompletní sanitace, 
dvakrát do roka kompletní hloubková desinfekce. 

ŘIDIČ – TEN TĚŽKEJ CHLEBA MÁ 
Jo, jo, je to tak a není to jen o umění řízení. Často přijdou kluci z kamionu a chtějí to zkusit. Mají jiný styl jezdění. U busu musíš předvídat a 
hlavně se koukat kolem sebe. Musíš předvídat, že na tom semaforu, který je 200 metrů před tebou a svítí zelená, tak než tam přijedeš, tak bude 
oranžová a červená. Nemůžeš jít na brzdy, musíš nechat bus dojet, aby klienti zastavení busu ani nepoznali. Za mládí se položilo na palubovku 
plné kafe a zkus ho přelit. Přelit říkám- převrhnout ho, to je už na výstup z busu. Další věcí je obrovská zodpovědnost. Když jedu kamionem, tak 
mám tu možnost zastavit. Jedeš busem - musíš být ready. Proto chceme samostatné pokoje, kde je klid a kde se hlavně vyspíme, proto 
potřebujeme přestávky. Máme v rukou vaše životy. 
Hej zastav mi tady napravo! No tak na toto jsme opravdu celkem alergičtí. To, že se někomu nechce jít 500 m pěšky nebo si vzít taxi, je doslova 
šílené.  Vůbec si však lidé neuvědomují, že řidič nese odpovědnost za klienty v buse. Nemůže jen tak zastavit kde se mu zachce. Já vím, Vám se 
nic nestane, ale ten náklaďák za námi nás přehlédne a je to průser. Průser na celý život. A tak nezastavíme, jen na místech k tomu určených-
sorry. 
Pane řidič, vemte to kolem mého domu, je to tam pohodě. Ne, není. Řidiči, než vyjedou na trať, tak si ji velmi podrobně načtou. Každý autobus 
má jiné míry a tam, kde se vleze linkový bus, zájezdový nemá šanci se vytočit. Každý škrábanec na busu stojí tisíce. A to je třeba i můj poslední 
případ. Chtěl jsem vyhovět a zkrátit čas klientům na cestě z Itálie. Jezdíme pravidelně přes Bratislavu. Vezmeme to přes Břeclav. Ok. Jenže nás 
navigace poslala do…. A my se museli otočit. To děláváme tisíckrát. Jenže noc, otočka okolo bus zastávky, kde si hlídáte obrubník a zastávka 
kompletně celá z průhledného plexi má stříšku za úroveň patníku. Cvak, prostřední okno vysypané. A průser je na světě. Škoda na buse cca 70 
tisíc, zpoždění před 2 hodiny…. Co jsme tím získali. Nic. A tak opravdu nesjedeme z trasy. Už ne, nikdy. Po cca 20 hodinách práce dojedeme do 
garáží. Už někdo z vás dělal 20 hodin v kuse? Je to dřina. Odstavit bus, základní vyčištění, protože ty řízky a salám fakt nemůžete v buse nechat, 
vypsat papíry a jdete spát. Jenže neusnete. Adrenalin ještě cca hodinku pracuje. 

Ne řidiči zájezdových autobusů to nemají jednoduché, i když někdo si řekne, že projeli kus světa. Většinou je to tak, že vidí jen dálnice, 30x byli v 
Benátkách a nikdy Benátky neviděli. Jejich práce je obdivuhodná a ten to tuto práci dělá, tak ho to opravdu musí bavit. A o tom je vlastně dnes 
můj příspěvek. O tom, že si vážím práce řidičů autobusu, o tom, že si vážím každého nedotovaného dopravce provozující autobusovou dopravu. 
Je to úctě k řemeslu, které je značně nedoceněno. Ano, můžete mít jiný názor, ale já si za svým názorem a svými řidiči stojím.  
A až příště budete nastupovat do busu, věřte, že je tam převážná většina suprových chlapů, co mají doma své rodiny, děti a vyráží na dlouhou 
cestu, aby vás bezpečně dopravili na vaši úplně jinou dovolenou. 
  


