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Vážení mořeplavci, přátelé, kamarádi, 
 
   opravdu upřímný dík za Vaši podporu, za Vaše emaily, telefonáty a slova podpory. Děkujeme Vám za Vaši ohleduplnost, 
vstřícnost a pochopení, bez které bychom současnou situaci absolutně nezvládli. Přejeme Vám, aby ten zmatek, chaos, pandemie, 
restrikce a nervozita co nejdříve skončila. Zajít si na pivko, usmát se na sebe, obejmout se a podat si ruku na znamení přátelství. 
Od srdce Vám přejeme, abychom si mohli užít života, dětí, poznávaní nových zemí, kultur, gastronomie a nádherných míst a lidí. 
Přejeme Vám, aby nám vládli lidé rozumní, kteří dokáží a zvládnou řídit tuto zemi ve prospěch obyvatel této krásné země.    
 
                                                                                                                                   S obrovskou úctou k Vám 
                                                                                                                                                                 Hanka a Pavel ČÍŽOVI  
 

    CO BUDE DÁL? 
    

    Kdo zná odpověď na tuto otázku?  Je tomu rok, kdy nás na plavbě do Indie zastihl coronavirus. Byla to plavba do Indie, kdy Indie byla od nás 20m a 
v Indii jsme nikdy nebyli. To, co se začalo následně dít, byl doslova šok a rozhodně na vzniklou situaci nemohl být nikdo připraven. Vznikal totální chaos 
přiživovaný médii a přiznávám, že i mé názory byly jako na houpačce. To, co jsem osobně nedokázal pochopit, byly zcela rozdílné způsoby řešení 
situace ohledně coronaviru u nás doma v ČR a v zahraničí. Protože jsem byl pracovně i během coronaviru v zahraničí kolikrát a jsem v kontaktu s kolegy 
ze zahraničí, mohu srovnávat a opravdu někdy nad tím, co se děje u nás žasnu a můj rozum nedokáže tyto informace zpracovat. Ten obrovský chaos, 
zmatek, populismus mi někdy připadá, že místo řešení situace je tu snaha situaci ještě zhoršit. Informace u nás nejsou relevantní a dostat se 
k správným informacím je téměř nemožné. A tak se vůbec nedivím, že je současná situace u nás taková, jaká je. Dostali jsme se do situace, kdy 
přestává fungovat stát, lidé nevěří vládě a vládním opatřením a díky někdy až stupidním nařízením přestávají respektovat anebo úplně rezignují nad 
základními pravidly, jak pandemii zvládnout. Je to opravdu velmi, velmi špatné. 
CO OČEKÁVÁME 
    Proto se již delší dobu orientuji pouze podle informací a strategie mého partnera MSC CRUISES. MSC je největší soukromá plavební společnost na 
světě a její informace jsou z celého světa. Jejich analytický a bezpečnostní tým nás přesvědčil o správných opatřeních již v minulosti. A proto jsou 
některá rozhodnutí naší CK zcela mimo realitu jiných cestovních kanceláří v ČR. Na našem facebooku najdete příspěvky ze zahraničí a můžete si udělat 
obrázek, jak to funguje jinde ve světě. 
   Co očekáváme? Rozhodně Vás zklamu, kdo očekáváte rozvolnění během měsíce nebo 14 dnů. I po konzultaci s MSC se s tím rozhodně nepočítá. 
Očkování má obrovský skluz (o očkování v ČR se raději vůbec nevyjadřuji), ale má výsledky a změny jsou již vidět. Naši kolegové na MSC již mají 
očkování za sebou. V rámci plaveb očekáváme postupné rozvolňování a restart plaveb. MSC Grandiosa dle bezpečnostního protokolu již brázdí 
středomoří úspěšně od srpna 2020. Bude se přidávat Magnifica a postupně další. V květnu už bychom se měli v rámci plaveb podívat třeba na Mallorcu  
nebo Marseille. MSC Cruises má schválen bezpečnostní protokol na evropské plavby a také na plavby v severních mořích, což nás velmi potěšilo. 
Můžete se zde těšit na novou loď MSC VIRTUOSA, kterou budeme křtít v dubnu 2021.  
PLAVBY A RESTRIKCE 
   Plavby se zřejmě až do srpna 2021 budou uskutečňovat dle aktuálně zavedených bezpečnostních protokolů. Podmínky protokolu najdete v dalším 
článku „Vítejte v bezpečné bublinové plavbě“. A my se těmto podmínkám musíme přizpůsobit. Nic jiného nám ani nezbývá. Největší problém byl asi 
v rámci přípravy výletů, ale i tento problém, jsme ve spolupráci s MSC, myslím, že vyřešili ke spokojenosti našich klientů. Za tento přístup patří MSC 
CRUISES opravdu obrovský dík.  
NEBOJTE SE 
   Pokud máte obavy z cestování, rád bych Vás alespoň trochu uklidnil. Situace uváděná v mediích je většinou absolutně odlišná od reality na místě 
samém. Proto připravujeme reporty z plaveb, které najdete na našem webu nebo facebooku. Právě zde máte možnost na vlastní oči vidět, že realita je 
dost často úplně jiná, než co nám zde média předkládají. Závěrem chci na Vás apelovat. Nemoc covid zde opravdu je a opravdu na sebe dávejte 
pozor. Prosím neberte to na lehkou váhu. Jednejte rozumně a zodpovědně.        
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RIVIERA TOUR V PRVNÍ 10   

Udržet si postavení na trhu plaveb není nic jednoduchého a proto jsme 
moc rádi, že i díky Vám byla RIVIERA TOUR v 7. týdnu 2021 na 
nádherné desáté příčce EEM marketu MSC CRUISES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrovský dík za vaši důvěru na naše služby. Moc si toho vážíme. 

PŘEBUKOVÁNÍ PLAVEB A POUKAZY 

Jak jsme již uvedli v přecházejícím příspěvku plavby v rámci současné 
covidové situace se na letošní léto změní. Budou se upravovat plavební 
okruhy a i podmínky plavby. Všechny naše klienty s již uzavřenými 
cestovními smlouvami budeme průběžně informovat dle obdržených 
informací. Z těchto důvodů není třeba hradit doplatky zájezdů s 
datem nalodění do 30.8.2021 dle předpisu cestovní smlouvy 55 dnů 
před odjezdem. K doplatku cestovní smlouvy Vás vyzveme emailovou 
zprávou až budeme mít konkrétní plavbu plně zabezpečenu bez dalších 
změn. 
 
Jaké očekáváme změny na plavbách 
V první řadě je to dodržení bezpečnostního protokolu. Testování nebo 
covid pas bude nutností, ale to zas tak velký problém není i vzhledem k 
naší bezpečnosti. Naši klienti však byli po léta zvyklí, že jsme jim 
zajištovali výlety v destinacích, fakultativní výlety do zajímavých míst 
apod. To vše bylo v ceně zájezdu. V současné době zřejmě až do září 
budeme muset uskutečňovat zabezpečené výlety MSC. Protože naši 
klienti mají většinou jazykovou bariéru, dohodli jsme se s MSC Cruises 
na vzájemné spolupráci. V každé destinaci vybereme jeden zajímavý 
výlet MSC Cruises, který bude připraven včetně výkladu v českém 
jazyce. Tyto výlety budou zahrnuty v nových cenách zájezdu. Tím 
pádem navštívené destinace navštívíme včetně servisu MSC Cruises, 
výlety budete mít v českém jazyce a zvýší se tak i úroveň a komfort Vaší 
dovolené. U již uzavřených smluv budeme postupovat individuálně. 
Největším problémem budou cenové rozdíly plaveb, které budeme 
řešit dle konkrétní uzavřené smlouvy, kde vám zašleme návrhy 
možností účasti na plavbě a Vaše smlouvy budeme rozšiřovat o výlety v 
destinacích. 
 
Vystavené poukazy 
Většina našich poukazů je vystavena s platností do  31.8.2021 anebo 
do 31.12.2021. Naše cestovní kancelář umožňuje prodloužení poukazů 
i na pozdější dobu. Pokud aktuálně nechcete plavbu absolvovat, 
můžeme vám platnost poukazu prodloužit až do 31.12.2022 a vy tak 
máte možnost využít poukazu i v příštím období. Zavolejte nám, 
upravíme vám poukaz a ještě přidáme i nějaký výhodný bonus pro vás. 
Důrazně upozorňujeme, že naše CK nevystavuje poukazy LEX 
VOUCHER a proto se ustanovení pravidel tohoto zákona na naše 
poukazy nevztahuje. Na rozdíl od poukazů LEX VOCHER naše CK všem 
vystaveným poukazům přiznala bonus-odškodnění a to i přesto, že za 
současnou situaci naše cestovní kancelář není odpovědná. Očekáváme, 
že během léta se situace plaveb stabilizuje, rozjede se více lodí a vy si 
tak budete moci vybrat plavbu a uplatnit Váš poukaz na Vaši 
dovolenou. Upozorňujeme, že před ukončením platnosti poukazu, 
pokud si náhradní plavbu nevyberete, není možno poukaz finančně 
vyplatit. 
 
Přebukování plaveb 
Máte obavy z Covidu? Budete očkování a chcete jet na plavbu později? 
Je to celkem problém, protože Vaše plavba je již zarezervovaná u 
plavební společnosti a každá změna stojí celkem velmi vysoké poplatky. 
Nic méně každý případ řešíme individuálně a každopádně se Vám 
budeme snažit pomoci tuto situaci řešit. Neváhejte a zavolejte nám, 
rádi Vám pomůžeme. Zrušit plavbu jen z obavy covidu není možné (viz 
článek průlomový rozsudek soudu), každopádně samotný bezpečnostní 
protokol, který musíme dodržovat, vám dává jistotu bezpečné plavby a 
dovolené. Taková přísná opatření a technická zázemí nemá žádný 
hotelový resort  a nebo jiné zařízení.    
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VÍTEJTE NA BEZPEČNÉ BUBLINOVÉ PLAVBĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSC Cruises nabízí bezpečnou a bez stresovou dovolenou. Nastoupit na výletní loď MSC je jako vstoupit do bezpečné bubliny. Díky našemu přísnému protokolu o 
zdraví a bezpečnosti, uznanému italskými i evropskými úřady, nám bylo umožněno přivítat na palubě tisíce hostů, protože jsme 16. srpna 2020 znovu vypluli. 
Znovu objevte radosti z cestování, objevte svět, show nebo večer v gurmánské restauraci při západu slunce. 
Zdokonalená opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost jsou navržena tak, aby zajistila, že MSC Cruises zachová zážitek z dovolené od rezervace po palubu. 
Společnost MSC Cruises průběžně hodnotí vývoj v reakci na situaci COVID-19 a uplatňuje přísná opatření. MSC Cruises podle potřeby přizpůsobí opatření v oblasti 
ochrany zdraví a bezpečnosti. 
 
REZERVACE PLAVBY 

 Proces rezervace bude aktualizován o další informace a nové podmínky dle aktuální situace. 
 Požadavek kontaktních údajů pro každého hosta se stane povinným v případě důležitých aktualizací. Vyžadujeme vždy přímý kontakt na klienta. 
 Snadné odbavení elektronickou poštou umožní hostům přijímat palubní lístky, cestovní dokumentaci a povinné zdravotní dotazníky: Vše je také zasláno 

písemně poštou.  
 Důrazně doporučujeme rezervovat palubní balíčky a výlety před plavbou, abyste se vyhnuli frontám a zabezpečili si místo 
 MSC Cruises vyžaduje, aby všichni hosté měli uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika související s COVID-19. Hosté si mohou vybrat 

pojištění MSC  COVID - nový ochranný plán MSC COVID-19, který zajistí pokrytí před, během a po plavbě, včetně zrušení. A stejně jako zdravotní a 
související náklady na dopravu. 

 
NALODĚNÍ 

 48 hodin před naloděním musí hosté, vstupující na italské území ze zahraničí, povinně absolvovat test COVID-19 (RTPCR nebo antigen- dle 

epidemiologické situace země). Výsledky testů budou vyžadovány při nalodění. 

 Zdravotní prohlídka pro všechny hosty před naloděním je povinná, včetně povinného zdravotního dotazníku (zaslaného v cestovním lístku), 

bezkontaktní kontrola teploty a test COVID-19 

 Nově navržené procesy pro nalodění s přiděleným časem příjezdu do přístavu pro správu toku hostů a usnadnění sociálního distancování 

 Vylepšená sanitační opatření v terminálu výletních lodí, která dodržují stejně vysoké standardy jako na palubě 

 Vstup nebude umožněn hostům vykazujícím známky nemoci, jako je horečka (> 37,5 ° C), kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů / těla, únava, bolest 

hlavy, bolest v krku a ztráta chuti / vůně nebo v případě možného vystavení podezřelému nebo potvrzenému případu COVID-19, 14 dní před naloděním 

 
STANDARDY SANITACE A ČISTOTY NA PALUBĚ 

 Nové sanitační metody včetně elektrostatických postřikovačů pro hubení bakterií a virů a použití nemocničních dezinfekčních prostředků  
 Zvýšená frekvence čištění na celé lodi dobře vyškoleným personálem se zaměřením na vysoký provoz a často se dotýkaných oblastí. Veřejné prostory 

jsou desinfikovány každou noc dezinfekčním prostředkem 
 Kabiny denně čištěny s pečlivou pozorností k pravidelně se dotýkajícím se povrchům a dodatečné hloubkové čištění na konci každé plavby 
 100% čerstvého vzduchu přiváděného do všech kajut a veřejných prostor a bez zpětné cirkulace vzduchu mezi kajutami nebo uvnitř lodi. 

VYLEPŠENÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY KVALIFIKOVANÝMI ZAMĚSTNANCI 
 Jedno další testování antigenu COVID-19 pro všechny hosty během plavby kromě denní bezkontaktní kontroly teploty 
 V případě příznaků podobných chřipce by hosté měli okamžitě informovat lékařské centrum a bude jim poskytnuta bezplatná léčba 
 Zvýšený počet kvalifikovaného zdravotnického personálu na palubě, podporovaný specializovaným lékařským týmem na pevnině, který je vyškolen 

k léčení COVID-19 a plánem reakce zavedeným u místních úřadů 
 Plně vybavené lékařské centrum včetně testovacího zařízení COVID-19 a ventilátorů 
 Vyhrazené izolační postupy pro podezřelé případy a vyhrazené izolační zóny se samostatným přívodem vzduchu 
 Bezplatný náramek MSC for Me poskytovaný všem hostům a posádce, který usnadňuje sledování blízkosti a kontaktů. 
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DOBŘE VYŠKOLENÁ, DOBŘE VYBAVENÁ A ZDRAVÁ POSÁDKA 
 Kromě častých rozsáhlých zdravotních prohlídek a lékařských prohlídek včetně testování COVID-

19 před naloděním 
 Testování COVID-19, každodenní monitorování zdraví a kontrola teploty na palubě 
 Ochranné pomůcky používané posádkou, jako jsou obličejové masky a rukavice 
 Specifický průběžný výcvik pro celou posádku na novém vylepšeném protokolu. 

  
NA PLAVBÁCH MSC 
MSC Cruises zachová jedinečnost zážitku a zároveň zajistí zdraví a bezpečnost při čemž hosté a posádka jsou 
chráněni. MSC Cruises uspořádá aktivity, které zajistí, aby  hosté mohli dodržovat zodpovědný společenský 
odstup. Ve společných prostorách budou vyžadovány roušky, nicméně masky není nutné používat v 
restauracích, barech, saloncích a na palubě lodi při relaxu. Hosté si budou i nadále užívat jedinečných 
zážitků, včetně oceněných představení, stolování na světové úrovni, exkurzí, rodinných aktivit, butiků, 
kosmetických a fitness služeb, poutavých akcí a mnoho dalšího. 
 
RESTAURACE, BARY & SALONY 

 Služba bude upravena tak, aby respektovala sociální distancování: budou se podávat všechna jídla 

a nápoje hostům u jejich stolu. V bufetové restauraci bude dočasně nedostupná samoobsluha a 

jídlo bude dle výběru servírováno hostům.  

 Pro bezkontaktní zážitek budou mít hosté přístup k nabídkám restaurací a barů z jejich mobilních 

telefonů naskenováním QR kód. 

 Aby se minimalizovala rizika, společnost MSC Cruises přizpůsobila procesy pro objednávání, 

přípravy, poskytování, konzumace a placení za stravovací a nápojové služby. 

  

SHORE EXCURSIONS - VÝLETY V DESTINACÍCH 

 Hosté, kteří chtějí navštívit jednotlivé destinace během plavby, mohou učinit pouze za účasti na 
výletech MSC CRUISES. Svévolné opuštění paluby není možné. 

 Výlety jsou připraveny za stejně vysokých standardů ochrany zdraví a bezpečnosti na pevnině 
jako na palubě. 

 Výlety si můžete vybrat předem a zahrnout do ceny plavby anebo dokoupit na palubě lodi. 
 U plaveb s dopravou a delegátem CK RIVIERA TOUR bude v každé destinaci připraven speciální 

výlet s překladem do českého jazyka 
, 

ZÁBAVA A AKTIVITY 
 Nově navržené aktivity s menší velikostí skupin budou představeny s tematickými událostmi, 

zábavné hry, aktivity pro děti a rodiny, talentové show, fitness, tanec a další.  
 Široká škála aktivit včetně představení, zábavy a dětského klubu budou k dispozici na základě 

rezervace bez příplatku. 
 Hosté mohou palubní program procházet digitálně pomocí aplikace MSC for Me 
 digitální kanály * (mobilní aplikace, inteligentní televize v kabině, interaktivní dotykové 

obrazovky) a zarezervovat si oblíbené aktivity po telefonu nebo osobně na vyhrazených místech. 
 Jelikož se kapacita divadla sníží, aby se zajistilo odpovědné sociální distancování, plán zábavy se 

prodlouží, takže si všichni naši hosté mohou stále užívat širokou škálu oceněné show v několika 
opakujících se vystoupení.  

  
VENKOVNÍ OBLASTI A BAZÉNY 

 Všechny otevřené paluby budou přístupné a budou k dispozici bazény, vířivky a aquapark k 
dispozici se sníženou obsazeností, aby se zajistilo sociální distancování.  

 Lehátka budou oddělena ve shlucích, sanitovány po každém použití a hlubší sanitace bude 
probíhat každou noc. 

  
HOSTITELSKÉ SLUŽBY  

 Nové palubní informační centrum bude k dispozici telefonicky v den nalodění, aby zvládly osobní 
otázky, a předešlo se frontám.  

 Doporučeno používat digitální služby k vyhledání informací, jako je MSC for Me * (mobilní 
aplikace, incabin inteligentní televize, interaktivní dotykové obrazovky).  

 Důrazně doporučujeme bezhotovostní platby. 
 
S covidem přišly nové situace a problémy, které si před covidovou situací nikdo nedokázal představit ani v 
tom nejlepším sci-fi filmu. To, co jsme viděli ve filmech, najednou byla realita.  A nikdo z nás na tuto situaci 
nebyl připraven a ani s ní nemohl nijak počítat anebo předpovídat. V návaznosti na tuto situaci bylo opravdu 
nutné, aby se upravily podmínky účasti na plavbách, které v určitých návaznostech mají omezující účinek na 
klienta samotného anebo jej krátí na jeho právech. Tyto omezení jsou opravdu nutné pro možné zachování 
výletních plaveb a organizaci zájezdů. Některá ustanovení mohou dle právního názoru být v rozporu s 
právem v některé ze zemí, kde klienti bydlí anebo si zájezd-plavbu zakoupí. Nicméně respektování a uznání 
podmínek je podmínkou pro účast klientů na plavbách samotných. Platnost těchto podmínek očekáváme do 
ukončení pandemické situace.   
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   MSC VIRTUOSA***** SE CHYSTÁ   NA MOŘE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už se opravdu nemůžeme dočkat. Plavební společnost MSC CRUISES oznámila, že 

díky pandemii Covid 19 proběhne slavnostní křest lodi MSC VIRTUOSA dne  

10.4.2021 ve španělské Valencii a my jsme moc rádi, že i tentokrát RIVIERA TOUR 

bude u této slavnostní události a budeme mít možnost Vás seznámit s novinkami 

v oblasti výletních plaveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno MSC VIRTUOSA pochází od slova virtuóz, což znamená někoho, kdo má v 

hudbě vysokou odbornost. Každá paluba bude ve skutečnosti pojmenována po 

jiném hudebním nástroji.    

MSC Virtuosa je jednou ze dvou největších ve flotile MSC Cruises a její sesterská 

loď MSC Grandiosa se může pochlubit působivou řadou funkcí pro hosty. Dvě 

zbrusu nová představení Cirque du Soleil at Sea, nebo první humanoidní robotický 

barman na moři, jsou jen ukázky inovací na palubě lodi MSC Virtuosa, jedné z 

nejekologičtějších lodí na moři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správa životního prostředí 
MSC Virtuosa je jednou z nejekologičtějších lodí na moři a energetický účinným 
vzorem pro moderní plavbu: 
-Systémy čištění výfukových plynů ( EGCS ) 
-Nejmodernější selektivní katalytická redukce ( SCR ) 
-Podvodní vyzařovaný hluk systém snižující dopad na velké mořské savce 
-Nejmodernější systém čištění odpadní vody 
-Snížené emise CO2 díky nejnovějším technologiím 
Kromě toho se díky centru MSC Foundation mohou hosté dozvědět o problémech, 
které se nadace snaží vyřešit a mají možnost podpořit programy záchrany života 
nadace přímými dary nebo nákupem stylového zboží nadace MSC. 
 

MSC VIRTUOSA 

•Plavební společnost: MSC Crusies Italy 

•Počet hostů: 6334 

•Posádka: 1564 

•Počet kajut: 2644 

•Délka lodi:  331 

•Šířka lodi:   43 

•Počet palub: 19 

•Rychlost v uzlech: 23 

 

Galerie Virtuosa 

Nejdelší LED dóm na moři 98,5m LED kupolí. Vnitřní promenáda nabízí hlavní i 

speciální obchody. Promenáda je předurčena k tomu, aby se stala konečným cílem 

společenských a zábavních možností pro hosty.  

 

Rodina a děti 

Společnost MSC Cruises je známá svou oceňovanou rodinnou nabídkou a má 

dlouhodobé partnerství se společností LEGO Group při navrhování oblastí 

dětských klubů i aktivit na palubě. Na MSC Virtuosa se společnosti MSC Cruises a 

LEGO Group snaží posunout na další úroveň se šesti velmi speciálními kajutami s 

tematikou LEGO®, aby prázdninové dobrodružství doslova začalo v kabině!  

Bazény MSC Virtuosa 

MSC Virtuosa nabízí svým hostům 5 vynikajících a jedinečných bazénů, včetně 

jednoho z největších a nejsložitějších vodních parků na moři. 

V bazénech se může pohybovat více než 1 000 hostů. Atmosphere Pool , 1,700 m2 

s asi 10 m2 veřejného prostoru pro jednoho hosta.  

  

MSC YACHT CLUB 

Luxusní soukromý klub a zároveň možnost si užívat přístup k nesčetným 
možnostem rekreace a zábavy, které nabízí zbytek lodi. Nejlepší umístění kajut a 
vyhrazený prostor přístupný pouze členům YC, vyhrazená restaurace a salonky a 
velký soukromý bazén se solárii a vířivé vany. 
Nepřetržitá služba komorníka, vyhrazené masážní místnosti a plný přístup k 
Thermal Suite v lázních MSC Aurea Spa. 
 
MSC Aurea SPA 
MSC Aurea Spa na MSC Virtuosa má luxusní balijské lázně, které nabízejí relaxační 
procedury, které revitalizují tělo i duši. Komplet s termální oblastí, kosmetickým 
salonem a nehtovým butikem, MSC Aurea Spa vás zanechá pocit hýčkat se od 
hlavy až k patě. 
 
MSC Fitnes od společnosti Technogym 
Fitnes studio na MSC Virtuosa, vybavené nejmodernější technologií kardio a 
silového tréninku Technogym, nabízí širokou škálu inovativních fitness kurzů a 
tréninkových programů. 
 
Sportplex 
Velká a prostorná tělocvična poskytuje velkou plochu, kde si může kdokoliv během 
dne zahrát sporty a hry ... nebo si i večer zatančit. 
 
TV studio a Bar 
Tento high-tech, víceúčelový prostor je vybaven rozhlasovým vysíláním a 
televizním studiem, které vysílá živé hry, kvízy, soutěže talentů a další zábavné 
aktivity po celé lodi. Slouží také jako komediální klub, karaoke bar s živou hudbou. 
 
Kajuty 
Hosté si mohou vybrat z široké škály kajut, a to včetně těch rodinných, 
dvoupatrových apartmánů se soukromou vířivkou nebo největšího množství kajut 
s balkony na moři. Všechny kajuty jsou vybaveny dvoulůžky s možností rozložení 
na dvě samostatná lůžka, prostornou skříní, koupelnou se sprchovým koutem 
nebo vanou, klimatizací, trezorem, telefonem a možností připojení k 
bezdrátovému internetu za poplatek. Vybavení je odstupňováno dle kategorií a 
tříd, to stejné pak platí také o ploše kajut. 
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     MSC CRUISES PŘEBÍRAJÍ MSC VIRTUOSU A OBRACEJÍ POZORNOST DO BUDOUCNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už se opravdu nemůžeme dočkat. Plavební společnost MSC CRUISES oznámila, že  

 

Ženeva, Švýcarsko – 1. února 2021 - MSC Cruises dnes převzali MSC Virtuosu – 

jejich zatím nejvíce inovativní loď šetrnou k životnímu prostředí. 

Jako tradičně, malý a soukromý slavnostní obřad se odehrál v Chantiers de 
l’Atlantique v Saint Nazaire, Francii, mezi loděnicí a MSC Cruises. Při tomto obřadu 
obdržela MSC Virtuosa vlajku a požehnání pro štěstí. Tohoto obřadu se osobně 
účastnil výkonný předseda společnosti Pierfrancesco Vago, jeho manželka Alexa 
Aponte-Vago a jejich děti zároveň s dalšími zástupci MSC Cruises týmu 
specializovanému na nové stavby a zástupci a pracovníci z loděnice. 

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda komentoval, “Já a moje rodina jsme 
nemohli promeškat příležitost osobně přivítat do flotily naši nejnovější loď. 
Doručení lodě MSC Virtuosa v takto náročné době pro náš průmysl nám 
symbolizuje, jak se jako rodinná společnost soustředíme na dlouhodobější výhledy 
a budujeme svou budoucnost. 

Nadále jsme odhodláni k další výstavbě těch nejinovativnějších lodí na světě, co se 
týče ekologického výkonu za pomoci těch nejpokročilejších technologií na moři. 
Stejně tak s každou novou lodí posunujeme hranice našich inovativních produktů 
tak, abychom našim hostům mohli vždy nabídnout nový a unikátní zážitek. Na lodi 
MSC Virtuosa to bude například první humanoidní barman na světě, který bude 
hvězdou futuristického a pohlcujícího zážitku za použití špičkových technologií. 
Naše výjimečná nabídka byla také obohacena o dva nové koncepty restaurací, 
které ukazují klientům populární mezinárodní kuchyně a dají jim tak jedinečný 
gastronomický zážitek. Toto je samozřejmě pouze novinka k již bohatému výběru, 
který nás odlišuje jako například každodenní divadelní představení ve velkém 
měřítku, oceněné rodinné nabídky, špičkové technologie pro hosty a samozřejmě 
ikonická promenáda s nádherným 91.8m dlouhým LED stropem, která je sociálním 
srdcem celé lodi.” 

Laurent Castaing, generální ředitel Chantiers de l’Atlantique, poznamenal: “Jsem 
hrdý na to, čeho se našim týmům podařilo společně dosáhnout i přes složité 
hygienické podmínky a opatření. S konstrukcí MSC Virtuosa jsme dosáhli úrovně 
provedení a výkonu, který budoucím klientům MSC Virtuosa zaručí ty nejlepší 
možné služby. Díky tomu bude těžké šestnáctou loď, která byla vybudována 
Chantiers de l'Atlantique pro MSC Cruises, v tomto ohledu překonat. ” 

Co se týká životního prostředí, MSC Virtuosa nabízí ty nejpokročilejší technologie 
dostupné na trhu jako například: hybridní systémy čištění výfukových plynů (EGCS) 
a špičkové systémy selektivní katalytické redukce (SCR); systémy čištění odpadních 
vod v souladu s rezolucí MEPC 227 (64) Mezinárodní námořní organizace; 
elektrické připojení lodi k pevnině v přístavech k tomu přizpůsobených; stejně jako 
systém kontroly vyzařovaného hluku pod vodou s upravenou konstrukcí trupu a 
strojovny, které minimalizují akustický zvukový dopad a mimo jiné snižují jejich 
potenciální účinky na mořskou faunu. 

Získala také 11 zlatých perel od Bureau Veritas za řadu inovativních aspektů, 
včetně ochrany životního prostředí a zdraví a bezpečnosti. MSC Virtuosa je vůbec 
první výletní lodí na světě, která od společnosti Bureau Veritas obdržela notaci 
BIORISK jako uznání její schopnosti zmírňovat a zvládat riziko infekčních chorob 
pro cestující. 

Pierfrancesco Vago se vyjádřil, “Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout provozu 
plaveb s nulovým dopadem na životní prostředí a v tomto ohledu se neustále 
zdokonalujeme. MSC Virtuosa reprezentuje další velký krok v tomto směru 
zároveň s dalšími investicemi do zrychlujícího se vývoje enviromentální 
technologie nové generace. Také potvrzuje naše dlouhodobě pevné odhodlání 
držet se tohoto ambiciózního cíle.” 

MSC Virtuosa začne se svým provozem v letní sezóně od 16. dubna 2021 ve 
Středomoří na plavbách na 3, 4 nebo 10 nocí, odkud bude pokračovat s 
itinerářem v severní Evropě od 8. května. 
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   Ženeva, Švýcarsko - 18. února 2021 - Zbývá pouhých šest měsíců, než MSC Seashore vstoupí do služby ve Středomoří. MSC Cruises odhalila nové podrobnosti o 
jedné z nejinovativnějších lodí nové generace této řady.  MSC Seashore byla vytvořena dle podkladu průkopnického designu lodi třídy Seaside, jejíž cílem je přiblížit 
hosty k moři. Byla rozšířena a vylepšena řadou zbrusu nových funkcí, prostorů a zážitků pro hosty. Tato třída lodí, proslulá svými okouzlujícími designovými 
vlastnostmi, je navržena tak, aby si ji hosté co nejvíce užili, převážně ve venkovních prostorech. MSC Seashore to posune dál, na zcela novou úroveň. 

Pierfrancesco Vago, výkonný předseda společnosti MSC Cruises, uvedl: „S každou novou lodí, kterou stavíme, pokračujeme v inovaci a posouváme hranice designu. 
MSC Seashore představuje vývoj třídy Seaside jako rozšířené a více obohacené lodi. 65% veřejných prostor bylo přepracováno, aby pro naše hosty vytvořilo něco 
skutečně jedinečného. Nový zadní design nám umožnil představit zcela nový salonek Cabaret Rouge, který se rozprostírá na dvou palubách s panoramatickým 
výhledem na moře a nabízí nový požitek ze zábavy. Zážitek ze speciální restaurace byl kompletně přepracován s Chef’s Court na palubě 8, což z něj dělá cíl pro bary a 
restaurace. Každý z bazénů byl vylepšen, včetně působivého dvoupodlažního rozšířeného bazénu magrodome a neuvěřitelného nekonečného bazénu na zádi. “  

Pierfrancesco Vago pokračoval: „Pokračujeme v inovaci nejen z hlediska našeho designu a zkušeností hostů, ale také s využitím špičkové technologie. MSC Seashore 
bude první výletní lodí na světě, která má nový systém sanitace vzduchu vyvinutý společností Fincantieri. „Safe Air“ využívá technologii lampy UV-C, která eliminuje 
99% virů a bakterií a zaručuje čistý a bezpečný vzduch pro hosty a posádku. V rámci našeho trvalého závazku k životnímu prostředí a naší cesty k úplné dekarbonizaci 
bude společnost MSC Seashore také vybavena ekologickou technologií nejnovější generace se zlepšením energetické účinnosti, nejnovějšími systémy pro snižování 
emisí do ovzduší a vyspělou odpadní vodou systém čištění se standardy čištění, které jsou vyšší než většina zařízení na čištění odpadních vod na pevnině. “ 

MSC Seashore nabízí řadu výjimečných designových prvků, které více spojují hosty s mořem. Nová vlajková loď společnosti s výškou 339 metrů se stane nejdelší lodí 
ve flotile a bude největší lodí, kterou kdy v Itálii postavila společnost Fincantieri, jedna z největších světových skupin na stavbu lodí a lídrů v oblasti designu a 
konstrukce výletních lodí. Mezi výjimečné designové prvky patří velkolepý „Most vzdechů“ se skleněnou podlahou, který se nachází na jedinečném vyhlídkovém 
bodě 16 - 22 metrů nad Infinity Pool na palubě 8, ohromující panoramatické zadní výtahy a stylové lávky se skleněnou podlahou na obou stranách lodi na nábřežní 
promenádě. 

Zážitek z bazénů na MSC Seashore byl posunut na zcela novou úroveň s vylepšeními a novými funkcemi pro všech šest bazénů, které nabízejí vše od dobrodružství 
pro mladší hosty až po stylovou relaxaci u bazénu pro ty, kteří si chtějí odpočinout na palubě.  

•Ohromující zadní bazén byl přepracován, aby vytvořil nekonečný bazén, který se nyní rozprostírá až na samém konci zadní části, se skleněnou stěnou nabízející 
nepřerušovaný výhled na oceán. Tento bazén je jedním z největších nekonečných bazénů na moři a nabízí různé hloubky a lehátka zapuštěná ve vodě. Vzhledem k 
tomu, že bazén je na palubě 8, blízko k vodě, je to ideální místo pro spojení s mořem a nádherným výhledem od východu do západu slunce. 

• MSC Seashore představuje dvě nové nekonečné vířivé vany - jednu na každé straně venkovní promenády paluby 8 - s 20 sedadly orientovanými k moři, takže si 
hosté mohou dopřát dokonalé relaxační místo s uklidňujícími vodními tryskami a zároveň si užívat úžasného výhledu na moře. 

•Na palubě 18 - hlavní bazén - Long Island Pool nabízí dvě různé hloubky, takže si hosté mohou vybrat plavat nebo stát. Nově navržená oblast zahrnuje také 
360stupňový ostrov s vodní fontánou uprostřed. Aby bylo možné tuto část lodi dále vylepšit, je Long Island Pool nyní spojen s aquaparkem s tématem Pirate Cove a 
vytváří tak rozsáhlou vodní plochu. Na palubě 18 jsou také umístěny dětské kluby, což z ní dělá prostor pro celou rodinu. 

•I když je tato loď navržena pro teplejší počasí, Jungle Pool má větší skleněnou střechu, kterou lze v případě potřeby uzavřít a vytvořit tak krytý bazén. Tato oblíbená 
oblast byla rozšířena a nyní zahrnuje další palubu nad a kolem prostoru, která poskytuje nové oblasti pro hosty k posezení a relaxaci. Odtud je to jen krátká 
procházka do nově umístěného bufetu na palubě 16 na polední občerstvení - ideální pro rodiny, které rádi tráví čas u bazénu. 
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   NOVÉ LODĚ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MSC Virtuosa a MSC Seashore budou vybaveny špičkovou technologií, která bude dále minimalizovat ekologickou 
stopu společnosti 
• MSC World Europa s LNG pohonem se přidá k flotile MSC Cruises v roce 2022, práce na druhé lodi s LNG pohonem 
začnou v letošním roce 
• Společnost MSC Cruises se připojila ke Konsorciu CHEK podporovanému EU a propaguje nízkouhlíkovou dopravu 
spojením energetických technologií a inovativního designu lodí 
 
Ženeva, Švýcarsko, 28. ledna 2021  
V roce 2021 budou uvedeny do funkce dvě lodě – MSC Virtuosa a MSC Seashore – nejnovější lodě v rámci současného 
dlouhodobého plánu společnosti pro výstavbu lodí. Jako každá z nových lodí MSC, i tyto lodě budou vybaveny širokou 
škálou ekologických technologií nejnovější generace a vybavením, které bude minimalizovat jejich dopad. 
Obě lodě budou mít hybridní systémy čištění výfukových plynů (EGCS) a nejmodernější systémy selektivní katalytické 
redukce (SCR), které sníží emise oxidu siřičitého o 98% a emise oxidu dusíku o 90%. Systémy čištění odpadních vod byly 
navrženy v souladu s rezolucí MEPC 227 (64) Mezinárodní námořní organizace a dosahují standardů čištění, které jsou 
vyšší než u většiny zařízení na čištění odpadních vod na pevnině. Stejně jako všechny nové lodě společnosti MSC Cruises 
budou také vybaveny energetickým připojením od pobřeží k lodi, které jim umožní připojení k místním rozvodným sítím 
v přístavech, kde je tato infrastruktura k dispozici. 
 
Pierfrancesco Vago, výkonný předseda MSC Cruises říká, “Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout plavebního provozu 
s nulovým dopadem na životní prostředí a to je cesta, po které dnes jdeme. Během práce s našimi partnery na 
identifikaci nových technologií, které nás přiblíží k tomuto cíli u každé nové lodi, kterou postavíme a uvedeme do 
provozu, pokračujeme ve vybavování našich lodí nejnovějšími a nejúčinnějšími technologiemi na trhu.” 
Společnost MSC Cruises zároveň oznámila, že uzavírá partnerství s několika vedoucími představiteli odvětví ve 
výzkumném projektu, který propaguje nízkouhlíkovou dopravu spojením progresivních energetických technologií a 
inovativního designu lodí. Vedené univerzitou ve Vaase - konsorcium CHEK zahrnuje také World Maritime University, 
Wärtsilä, Cargill, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, Climeon a BAR Technologies. 
Pierfrancesco Vago dále říká, “Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s dalšími lídry ve svých oborech, abychom společně 
prozkoumali a vyvinuli nová řešení, která podpoří cestu k dekarbonizaci lodní dopravy. Toto je další příklad našeho 
závazku k urychlenému vývoji ekologických technologií a řešení nové generace. “ 
Konsorcium je připraveno získat značné financování z programu Horizont 2020 - rámcového programu Evropské unie 
pro výzkum a inovaci. Projekt bude demonstrovat synergické výhody inovativních technologií (např. vodíkový pohon, 
ultrazvukový antifouling, hull air-lubrication, systémy přeměny odpadu na energii a plně integrovaný digitalizovaný 
optimalizační software s cílem maximalizovat účinnost ve všech aspektech provozu lodi). Výsledky budou šířeny na 
podporu lepší kompetence v celém odvětví. 
 
V roce 2022 bude doručena MSC Europa, první loď společnosti MSC Cruises s LNG pohonem a v letošním roce začne 
výstavba druhé lodi s LNG pohonem – již páté lodi třídy Meraviglia. 
MSC World Europa bude jednou z nejvyspělejších výletních lodí na světě – na trh přinese širokou škálu ekologických 
inovací. Jednou z nich bude projekt 50 kilowattové technologie pevných palivových článků s LNG pohonem, která nabízí 
potenciál snížit emise skleníkových plynů o dalších 25% v porovnání s klasickým LNG motorem. 
Jelikož jsou udržitelná nefosilní paliva, jako je bio LNG, dostupná v širokém měřítku, společnost MSC Cruises 
předpokládá jejich rozsáhlé nasazení na svých lodích poháněných LNG, aby dále snížila emise skleníkových plynů. 
Linden Coppell, MSC Cruises Ředitel pro udržitelnost, řekl, “Každá nová loď, která se připojí k naší flotile, obsahuje 
řešení pro minimalizaci naší ekologické stopy. MSC Virtuosa a MSC Seashore nebudou výjimkou. Jakmile budou 
identifikovány nové technologie, pracujeme také na zdokonalení stávající flotily, zkoumáme možnosti modernizace, 
zavádíme nová opatření ke snižování energie, intenzivně spolupracujeme s odborníky průmyslu a hledáme alternativní 
paliva pro dosažení ambiciózních cílů snižování uhlíkové náročnosti našeho průmyslu.“ 
 
Více detailů o ekologických technologiích na palubách MSC Virtuosa a MSC Seashore 
Emise do ovzduší: MSC Virtuosa a MSC Seashore budou vybaveny hybridními systémy čištění výfukových plynů u všech 
svých motorů. Tato technologie dosahuje 98% snížení emisí oxidu siřičitého. Stejně jako u MSC Grandiosa budou lodě 
vybaveny také špičkovými systémy selektivní katalytické redukce (SCR), které snižují emise oxidů dusíku o 90%. 
Obě lodě budou vybaveny systémem energetického připojení od pobřeží k lodi, které jim umožní připojení k místním 
energetickým sítím v přístavech, kde je tato infrastruktura k dispozici. To umožňuje minimalizovat použití motoru v 
kotvišti, což vede k podstatnému snížení emisí, když jsou lodě v blízkosti městských oblastí. 
Odpadní voda: Lodě budou vybaveny vyspělými systémy čištění odpadních vod navrženými v souladu s rezolucí MEPC 
227 (64) Mezinárodní námořní organizace s čistícími standardy, které jsou vyšší než většina zařízení na čištění 
odpadních vod na pevnině. Systémy úpravy balastové vody zabrání zavádění invazivních druhů do mořského prostředí 
vypouštěním balastové vody. 
Ochrana mořského života: Obě lodě budou vybaveny podvodním systémem vyzařování hluku s konstrukcí trupu a 
strojovny, které minimalizují akustický zvukový dopad a snižují jejich potenciální účinky na mořskou faunu, zejména na 
mořské savce v okolních vodách. 
Energetická účinnost: Všechny nové stavby společnosti MSC Cruises obsahují širokou škálu energeticky účinného 
vybavení, které pomáhá omezit a optimalizovat využití motoru. Patří mezi ně inteligentní ventilace a pokročilé 
klimatizační systémy s automatizovanými smyčkami rekuperace energie, které redistribuují teplo a chlad za účelem 
snížení poptávky. Lodě využívají LED osvětlení řízené inteligentními správními systémy, aby dále vylepšily profil úspory 
energie. Ve spolupráci s loděnicemi jsou všechny nové stavby vybaveny systémy vzdáleného monitorování a analýzy 
energie, které umožňují pobřežní podporu v reálném čase a optimalizaci provozní účinnosti na palubě. 
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Než vyrazíme na plavbu 
V první řadě je důležité pojištění. To je základ. 48 hodin před naloděním, tedy 
pro nás v pátek odpoledne jsme si udělali antigenní testy, u nás jsou zdarma a je 
nutné se předem objednat. Pak už přímo domů, do žádného obchodu, ani za 
známými. Ted je opravdu nutné dodržovat karanténu. Nerad bych přijel do Itálie 
a byl pozitivní. Testy je nutno okopírovat a pozor- musí být v angličtině. 
Buongiorno Italia 
Zdravíme vás přátelé. Nechceme vás prudit, ale je to tu luxusní. Otevřené bary, 
restaurace a loď se krásně plní cestujícími. Plno dětí a všichni moc příjemní. Je 
to pohlazení na duši. Žádné zprávy v TV, žádné deprese. Čeká nás plavba na 
MSC GRANDIOSA a následně velmi důležité jednáni na MSC. Bude to pracovně 
náročných 14 dnů, kde budeme pracovat pro vaši další dovolenou. Taky vám 
budeme posílat aktuální informace, at je máte z první ruky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesta do přístavu 
Cesta do přístavu úplně pohodová. Přes Slovensko - nikde nikdo, v Rakousku 
hraniční kontrola, pas, test. Cesta přes Rakousko pohodová, sem tam mlhy, v 
Itálii nám ráno pršelo, ale už se to vybralo. V přístavu v 10.30 a na lodi 11.30 už i 
po testech. Paráda. Tak pomalu vyplouváme a pro vás par fotek večerního 
Janova. Vyplutí z přístavu je pro mě vždy emotivní záležitostí a to už těch plaveb 
mám na svém kontě přes 400. Jinak taky Italii bez kafe si opravdu nedovedu 
představit. Ráno kafe, lahodná italská brioška…Italské pečivo nemá konkurenci. 
Ať už je z bílé, nebo z celozrnné mouky, s ořechy, sušenými rajčaty, sýrem anebo 
olivami, vždy je naprosto skvělé. 
S RIVIERA TOUR NA PLAVBÁCH - kafičko v Itálii 
První den tedy nalodění, rychlý test a za cca 45 minut měli výsledek a ten byl 
negativní- tedy můžeme na loď. Pokud by jste byli pozitivní, tak se udělá ještě 
jeden kontrolní test a pokud i ten vyjde pozitivní, máte smůlu, na loď vás 
nepustí a tak všechny , kdo s vámi cestovali společně v autě a nebo jste na 
společné kajutě. Zkrátka jinak to nejde a proto je velmi důležité cestovní 
pojištění. My však jsme už na lodi, tak paráda. 
Lidi já byl v divadle-MSC GRANDIOSA 
Bylo to úplně stejné, jako když jsem dostal ještě malý pod stromeček stavebnici 
Merkur. Takovou radost jsem z toho měl. Jak moc mi to chybí, ty úsměvy, 
legrace ale i famozně zahrané postavy, kdy to těm hercům opravdu věříte. Jinak 
do divadla musíte v roušce. V prvních řadách se nesmí sedět a musí se 
dodržovat rozestupy. Ale nijak mě to neomezuje, právě naopak, nikdo se nikam 
necpe, nikdo neodchází z divadla dříve a taky nikdo nechodí do divadla pozdě. 
Za mě paráda. 

Nové výlety na plavbách MSC. 
Naše plavba je pracovní a tak dnes připravujeme nový výlet během našich 
plaveb. Jsme v Tuskánii a toto kouzelné městečko Tarquinia bych přejmenoval 
malé S. Gimiagno. Ve zdejších věžích dodnes žiji lidé a atmosféra je víc než 
úžasná. A to vše na plavbě MSC GRANDOISA. Jinak zatím je nutno využívat 
bezpečné výlety MSC, ale počítáme s tím, že se to brzy rozvolní. Pokud máme 
plavby s dopravou a delegátem, tak máme připraveny speciální bezpečné výlety 
s MSC a to včetně překladu do ČESKÉHO JAZYKA.  
Neapol-Sorento 
Kdo s námi plul víckrát na plavbách, tak v Neapoli s námi prošlápl vše od Galerie 
snad až k Vesuvu. A proto možnosti našich výletů rozšíříme o Sorento. Snad na 
každé lodi najdete námořníka, který zde studoval námořnickou školu. A 
pomerančů a citronů je tu jako trnek na VALAŠSKU. 
Radost z krásného dne - MALTA 
Člověk si musí dělat radosti sám. Ráno mě málem střelilo, když jsem si přečetl, 
co zas vláda vymýšlí a tak jsem se raději vrhnul do krásného dne na Maltě. 
Venku krásných 18 stupňů, holky chodí v kraťasech, obchody otevřeny, děti ve 
školách a my na výletě. Tím vás nechci naštvat, jen podotknout, že asi něco u 
nás není v pořádku. 
Divadla na lodi a animátoři 
Nejen dobré jídlo, ale i skvělá divadelní představeni. Tady to bez problémů jde. 
První řada prázdná a pak rozestupy mezi sedadly. Odchází se po řadách a musíte 
mít roušku. Ale jde to. Pravidla jsou nastavena. Dodržuji se. Tak proč to nejde u 
nás?  
PLUJEME NA MOŘI- TESTY 
Dnes máme plavbu na moři, ráno trošku větrno, ale to k moři patří. Odpoledne 
už vyšlo sluníčko a tak je třeba doslova nasávat svěží mořský vánek. Máme za 
sebou i testy, rychlé a perfektně organizované. Obdrželi jsme výsledek testu 
písemně a tak máme pro cestu domů připraven antigenní test a nemusíme tedy 
do karantény… 
CO SE JEŠTĚ KONTROLUJE NA LODI 
Během plavby vám budou každý den 2x měřit teplotu. Není to nic šíleného, spíš 
legrace, kolik asi máme. Opět perfektně organizováno, nikde se nečeká a 
teplota se měří, když jdete na snídaní před bufetem a když jdete na večeři před 
restaurací. 
NĚJAKÉ DALŠÍ OMEZENÍ 
Roušky se nosí na chodbách, v divadle, při nalodění a vylodění, při výletech a v 
obchodech. V barech a restauracích se roušky nepoužívají. Nic méně, tam kde 
se mají nosit, doporučujeme nasadit. Ale opět celkem v pohodě a bez problémů 
zvládáme.  
VYLODĚNÍ 
před vyloděním jsme se na lodi ještě účastnili antigenního testu a obdrželi jsme i 
písemné potvrzení o provedeném antigenním testu, což je skvělé pro návrat do 
ČR. Přes Itálii a Rakousko potřebujete na přejezd dokument, který obdržíte v 
pokynech k odjezdu na plavbu. A pak už domů. K naší lítosti se opět během 
plavby změnila nařízení vlády ČR, která jsou absolutně nesmyslná. Itálie je 
oranžová a některé regiony i v barvě bílé. Nic méně MZ ČR má stále Itálii 

zařazenu jako červenou. Při příjezdu do ČR je k 15.2.2021 nutno 
zaregistrovat se v příjezdovém systému jít do 5 denní karantény a 
následně ještě po 5 dnech PRC Test. 
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PRŮLOMOVÝ ROZSUDEK SOUDU 

Z DŮVODU KORONAVIRU MUSÍ ZÁKAZNÍK ZAPLATIT STORNO ZÁJEZDU 

AG München - Holubová Advokáti - 25.1.2021 

V lednu roku 2020 si žalobkyně, tedy zákaznice, u cestovní kanceláře 
koupila zájezd ve formě plavby pro celou rodinu. Žalobkyně navíc také 
uzavřela pojištění pro případ storna. Plavba měla být zahájena koncem 
června, zákaznice však od smlouvy už začátkem dubna 2020 odstoupila 
a poté požadovala vrácení všech peněz. Cestovní kancelář to odmítla.              
V rozsudku je uvedeno, že zákazník musí zaplatit dohodnutý storno 
poplatek v případě, že odstoupí od smlouvy o zájezdu tři měsíce před 
zahájením zájezdu i když se zájezd z důvodu koronaviru nakonec 
neuskutečnil. 

Žalobkyně tvrdila, že ve chvíli, kdy od smlouvy odstoupila se už dalo 
předvídat, že se plavba z důvodu koronavirové epidemie neuskuteční. 
Upozorňovala na to, že cestovní kancelář skutečně na konci dubna 
zájezd zrušila. Také tvrdila, že vzhledem k celosvětovému omezení 
cestování ani nebyl do některých zemí umožněn vstup. Žalovaná, tedy 
cestovní kancelář, naopak trvala na svém nároku na storno ve výši 20% 
z ceny zájezdu. Soud rozhodl, že cestovní kancelář je v právu a nemusí 
peníze vracet. 

Proč se soud postavil v tomto případě na stranu cestovky? Zákazník 
obecně může kdykoli odstoupit od smlouvy o zájezdu, ale musí zaplatit 
dohodnutý storno poplatek. Podle českého i německého občanského 
zákoníku to však neplatí v případě, že v cílové destinace nastanou 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na 
poskytování zájezdu. 

Soud uvedl, že samotná existence koronavirové epidemie nestačí k 
tomu, aby se mohlo odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno 
poplatku. Musí být předem jasné, že ze strany cestovní kanceláře, 
respektive jejích dodavatelů, dojde k závažnému porušení smlouvy o 
zájezdu. Jestliže k okamžiku odstoupení na to usuzovat nelze, je 
důvodné účtovat storno. Skutečnost, že se následně okolností změní na 
tom nic nezmění. Při opačném výkladu by se měnila právní kvalifikace 
odstoupení v čase, což nelze připustit. 

Omezení cestování bylo zpočátku pouze dočasné. V době odstoupení 
od smlouvy neexistovala žádná varování či omezení. Soud rozhodl: 
„Protože v dubnu nebylo možné určit, zda se plavba za tři měsíce 
uskuteční, zákazník by měl zaplatit storno poplatek.“ Ve věci rozhodl 
AG München.  

 

"Je to opravdu průlomové rozhodnutí. Každý  den řeším, co všechno 
cestovní kancelář v době covidové  "musí" , ale nikdo  už neřeší, jak to 
má vzhledem k dané situaci udělat. Cestovky dělají maximum  pro 
zachování zájezdů a i své činnosti. A přesto, že nemohou aktuálně 
vyhovět klientům s návratem zaplacených záloh, je pozdržení plateb v 
zájmu nejen CK, ale taktéž ochrany investic všech klientů. Je opravdu 
třeba, aby se příslušné orgány touto situací velmi rychle zabývaly. Jsem 
opravdu moc rád, že jsem doposud žádný soudní spor nemusel vést. 
Dík za to patří především našim klientům." vyjádřil se k dané věci 
ředitel CK RIVIERA TOUR  Pavel ČÍŽ 

 

 129128

 

 

Za autobusy je iniciativa pro záchranu 
zájezdové autobusové dopravy,  
na kterou silně dopadly důsledky 
koronavirové krize. Usilujeme o zachování této veřejné služby, kterou 
využívají tisíce a tisíce organizací od škol až po domovy důchodců. 
Iniciativu založil Jiří Vlasák, aby spojil zájezdové dopravce z celé České 
republiky a předložil státu pět řešení na podporu nepravidelné 
autobusové přepravy osob. 
V Česku provozuje nepravidelnou osobní dopravu jako hlavní činnost 
několik set malých, převážně rodinných firem. Naprostá většina patří 
mezi podporovatele iniciativy a většinu z nich naleznete v seznamu na 
těchto stránkách. Podle červnového průzkumu iniciativy Za autobusy 
mezi 128 dopravci přišlo v důsledku jarních koronavirových omezení 9 
z 10 firem o 90 a více procent jízd, 86,7 % z nich pak do půl roku 
zkrachuje a 4 z 10 jsou již bez peněz. 

Koronavirová krize zasáhla naše odvětví v období hlavní sezóny a vedla 
ke zrušení až 100 % jízd. Kvůli velkým provozním nákladům se proto 
většina zájezdových dopravců ocitla na hranici bankrotu 

Bojujeme za spravedlivé podnikatelské prostředí, narovnání podmínek 
pro linkovou a nepravidelnou dopravu a zachování této služby pro 
širokou veřejnost, jelikož se jedná o službu nenahraditelnou – pro 53 % 
klientů by byl kolaps zájezdové dopravy likvidační. 

Současné problémy 
1.Nedostačující státní pomoc pro nejhůře zasažený dopravní obor – 
nepravidelnou přepravu osob. Letité přehlížení a znevýhodňování 
tohoto oboru ze strany státu – jako by stovky malých dopravních firem, 
které se v drtivé většině věnují nepravidelné přepravě osob a ročně 
poskytnou přepravní služby milionům občanů ČR vůbec neexistovaly a 
jejich služby nebyly vůbec důležité. 
2.Dlouhodobé znevýhodňování nepravidelné přepravy osob více než 
dvojnásobnou daní z přidané hodnoty než u pravidelné dopravy. 
3.Povinnost platit silniční daň, přestože autobusy linkové dopravy tuto 
daň neplatí a mohou přitom být nasazovány i na nepravidelnou 
dopravu. 
4.Zvýhodnění zahraničních autobusových dopravců. Na našem území 
jsou osvobozeni od daně, naopak kdykoliv jede český autobus 
například do Německa, platí německou obratovou daň 19 %, v 
Rakousku 10 % nebo v Chorvatsku dokonce 25%. 
5.Státem řízené a nesmyslné likvidování nepravidelné přepravy osob 
(zájezdových dopravců) díky extrémně vysoké dotaci ve výši 75% ceny 
jízdného pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a 
senioři nad 65 let, vč. všech občanů EU) na pravidelnou přepravu osob. 
Přitom tyto skupiny velmi často využívali i nepravidelnou přepravu 
osob, která se díky nulové dotaci a naopak oproti pravidelné dopravě 
mnoha dalšími daňovými zatíženími, stává absolutně 
nekonkurenceschopnou. 
6.Mnoho drahých a technicky složitých moderních zájezdových 
autobusů je dlouhodobě odstavených a dočasně odhlášených z 
provozu. Dochází tak k obrovským škodám a závadám na těchto 
vozidlech. Stát neumožnil vydávání přenositelných RZ určených jen pro 
účely občasných servisních (udržovacích) jízd prázdných autobusů, tak 
jako je vydává např. dovozcům. 
 
Více na https://www.zaautobusy.cz/ 
 
Podpořte nás na facebooku 


