Holiday World Award
Osobnost cestovního ruchu 2007
Praha, veletrh Holiday World, 14.2.2008 - Odborná porota složená z 25 předních
odborníků v cestovním ruchu, především zástupců profesních sdružení
v mnoha oborech cestovního ruchu, vysokých škol a médií, vybrala jako
Osobnost cestovního ruchu za rok 2007 Ing. Rostislava Vondrušku, ředitele
státní agentury CzechTourism. Cenu vyhlašuje odborné vydavatelství C.O.T.
media s.r.o. ve spolupráci s Inchebou Praha.
Zárukou odbornosti a prestiže ocenění je fakt, že volba probíhá na základě nominací
hlavních představitelů oborových sdružení a dalších profesionálů ze všech oblastí
cestovního ruchu.
Volba Osobnosti cestovního ruchu 2007 byla stejně jako v předcházejících letech
dvoukolová. Systém soutěže vysvětluje Ing. Eva Frindtová, jednatelka C.O.T. media:
„V prvním kole nominoval každý člen poroty 3 osoby, o kterých byl přesvědčen, že v
roce 2007 svojí průběžnou prací či konkrétním činem byly velkým přínosem pro
cestovní ruch České republiky v jakémkoli z jeho oborů. Za každou nominaci na první
místo získal nominovaný 3 body, za druhou příčku 2 body a za pomyslný bronz 1
bod.“
Nominováno bylo celkem 36 odborníků působících v cestovním ruchu, což je o 11
méně než v minulém roce. Mezi nominovanými se objevili zástupci krajů, regionů,
měst, státní správy, podnikatelé z oblasti hotelnictví i cestovních kanceláří, lidé
z odborného školství či zástupci profesních svazů. Oproti minulým letům ubylo
nominací zástupců státní správy, naopak přibylo více podnikatelů či vedoucích
pracovníků z komerční sféry. Některá jména se opakují, jiná se objevila zcela nově.
(Abecední seznam všech nominovaných včetně uvedených důvodů k jejich nominaci
je přílohou této zprávy.)
Po sečtení bodů vzešlo letos následujících 5 finalistů, kteří počtem bodů výrazně
převýšili ostatní nominované (řazeno abecedně):
Ing. Pavel Hlinka, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR
Ing. Václav Novotný, ředitel Pražské informační služby
Viliam Sivek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur
Hotels & Travel
Josef Vladař, in memoriam, přední český gastronom a majitel Restaurantu U
Vladaře
Ing. Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism
Z pětice finalistů volili porotci celkového vítěze.

Osobností cestovního ruchu 2007 a držitelem ceny Holiday World Award se
stal:

Ing. Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism
Důvody porotců k mnohočetné nominaci Vondrušky a jeho následnému ohodnocení
nejvyšším počtem bodů ve druhém kole byly především tyto:
- úspěšné koncepční vedení agentury CzechToursim a systematický přístup k
oboru cestovního ruchu,
- trpělivá činnost v oblasti propagace ČR jako destinace cestovního ruchu,
- dlouhodobý podíl na rozvoji příjezdového a domácího cestovního ruchu.
Porotce oslovilo pracovní nasazení Rostislava Vondrušky a byl hodnocen jako jeden
z mála lidí, který se snaží o to, aby cestovní ruch v České republice byl podporován
tak, jak si skutečně zaslouží. Oceněna byla jeho neustálá snaha o prosazení
koncepcí, jež mohou pomoci všem subjektům, působícím v oboru cestovního ruchu.
Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 14. února 2008 v Obecním domě při
slavnostním večeru veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností
cestovního ruchu. Cenu převzal Rostislav Vondruška z rukou prvního náměstka
ministra pro místní rozvoj Jiřího Vačkáře, jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a
generálního ředitele společnosti Incheba Alexandera Rozina.
Ocenění „Osobnost cestovního ruchu“ bylo uděleno již počtvrté, z toho potřetí pod
názvem Holiday World Award. Jeho předchozími držiteli se stali někdejší ředitel
agentury CzechTourism David Gladiš, předseda představenstva a generální ředitel
společnosti EuroAgentur Hotels & Travel Viliam Sivek a prezident Asociace hotelů a
restaurací ČR Pavel Hlinka.
Více informací:
e-mail: redakce@cot.cz
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se o problematiku ubytovacích a pohostinských služeb v cestovním ruchu České republiky.
InTaxi - lifestylový dvouměsíčník pro cestující s AAA radiotaxi

Nominace na ocenění Holiday World Award
Osobnost cestovního ruchu 2007
(řazeno abecedně)
JUDr. Vladimír Dolejš, majitel DC Servis
- za vytvoření největšího internetového prodeje v oblasti příjezdového
cestovního ruchu
RNDr. Ladislav Havel, bývalý prezident AČCKA
za snahu o sjednocení dvou asociací cestovních kanceláří v jednu a za odvahu,
se kterou dokázal stát za svým názorem a odstoupit z postu prezidenta
AČCKA
Ing. Pavel Hlinka, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR
- za trvalé zlepšování stavu českého hotelnictví
- za dlouhodobou podporu oboru cestovní ruch a snahu o věcný a efektivní
přístup k prezentaci oboru uvnitř i vně České republiky
- úspěšně vede AHR ČR, spolupracuje se vzdělávacími institucemi a předává
mladé generaci své bohaté zkušenosti z práce v cestovním ruchu.
- za zásluhu na postupném propojování nejen hospodských a hoteliérů, ale
všeho, co patří do tohoto oboru v rámci platformy CR Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR
Mgr. Petr Horký, Piranha Film
- za dlouholetou propagaci cestování prostřednictvím filmu
Slavomír Horský, Prague Card s.r.o.
- za úspěšné zavedení a rozšíření Prague Card, která se v průběhu dvou let stala
standardním nástrojem používaným desítkami tisíc turistů přijíždějících do Prahy.
Ing. Petr Houška, vedoucí samostatného odd. práva a státního dohledu v cestovním
ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- za aktivní spolupráci s profesními svazy a organizacemi a se vzdělávacími
institucemi s výukou cestovního ruchu,
- za profesionální zastoupení České republiky v mezinárodní organizaci CEN
/Comité Européen de Normalisation/, kde se podílí na tvorbě jednotné
terminologie pro cestovní ruch.
Doc. ing. Jarmila Indrová, CSc., vedoucí katedry cestovního ruchu na VŠE
- za dlouholetou "výrobu" nových tváří v cestovním ruchu a za aktivní vzdělávací
činnost ve vztahu k odborné veřejnosti působící v cestovním ruchu.
Ing. Roman Jančura, majitel Student Agency
- za naplnění amerického snu v českých podmínkách, neúprosně a přitom
s lehkostí aplikuje do byznysu zdravý selský rozum, má odvahu se postavit
zkostnatělé legislativě a byrokracii

Ing. Marie Jehličková, prezidentka Czech Golf Travel Association
- za podporu golfu jako nového fenoménu cestovního ruchu v České republice
Prof. Ing. Jiří Jindra, Csc, prorektor Vysoké školy hotelové v Praze 8
- pan profesor je osobností odborných konferencí s tématikou cestovního ruchu,
podporuje a aktivně se zapojuje do výzkumu v této oblasti, podílí se na
výchově mladé generace
Mgr. Olga Kalčíková, I. náměstek hejtmana Plzeňského kraje.
- za neobvyklé pracovní nasazení při podpoře cestovního ruchu v regionech
v oblasti domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu
Mgr. Petr Lutter, vedoucí zahraničního zastoupení CzechTourism v Latinské
Americe
- za rozhodující podíl na získání zasedání latinskoamerických touroperátorů
pro Českou republiku v roce 2008
Ing. Miloň Mlčák, ředitel veletrhů GO a Regiontour
- za ohromné nasazení, se kterým řídí svůj pracovní tým za cílem vylepšit ještě
více každoroční Regiontour a udělat z něj festival podporující domácí cestovní
ruch
- za odbornost doprovodného programu veletrhů Go a Regiontour
Ing. Ferid Nasr, majitel cestovní kanceláře Exim Tours
- za to, že dokázal z nuly vytvořit jednu z největších cestovních kanceláří na
trhu.
PhDr. Jaroslava Nováková, Pražská informační služba
- za dlouholetý příspěvek k rozvoji cestovního ruchu v Praze
Ing. Václav Novotný, ředitel Pražské informační služby
- za vše co udělal pro prezentaci Prahy jako turistické destinace
- za dlouholetý příspěvek k rozvoji cestovního ruchu v Praze
- za dlouholeté profesionální řízení Pražské informační služby a zviditelnění
Prahy na turistické mapě světa
Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE Praha
- za dlouhodobé podílení se na přípravě manažerů pro oblast cestovního ruchu,
kterým předává praktické zkušenosti, aktivně spolupracuje s hospodářskou
praxí a s profesními organizacemi,
- za profesionální zastoupení České republiky v mezinárodní organizaci CEN
/Comité Européen de Normalisation/, kde se podílí na tvorbě jednotné
terminologie pro cestovní ruch.

Ing. Helena Pískovská, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
- prostřednictvím platformy cestovního ruchu SOCR ČR posouvá cestovní ruch
neustále kupředu
Ing. Karel Procházka, generální ředitel Guarant International
- za neúnavné prosazování důležitosti MICE cestovního ruchu vůči státním a
městským úředníkům
Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR
- za aktivní činnost při propagaci ČR a jejích specifik u nás i v zahraničí
Jade Sebek, vedoucí odd. kongresové a incentivní turistiky, CzechTourism
- za snahu podpořit regiony v zakládání convention bureaux a v aktivní prokongresové politice
Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka Českého dědictví UNESCO
- za neutuchající energii při organizování a koordinaci aktivit rozvoje turismu v
místech světového dědictví UNESCO v České republice.
Viliam Sivek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur
Hotels & Travel
- vybudoval a stále rozšiřuje největší hotelovou sít u nás
- za trvalou snahu o konsolidaci vztahů českých asociací cestovních kanceláří a
agentur, o spolupráci v oboru, o komunikaci se státem, o český incoming…
- loni se popral s mnoha věcmi, transformoval svoji společnost, zavedl franšízu
a rozšířil hotelovou síť, navíc se chystá i do ciziny a dělá tak českému
cestovnímu ruchu dobrou reklamu
- za neúnavnou snahu a osobní angažovanost při řešení překážek cestovního
ruchu v České republice
Bc. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací ČR
- za maximální pracovní nasazení, invenci a koncepčnost v práci pro AHR ČR
PhDr. Jan Stráský, předseda Klubu českých turistů
- za aktivní činnost při propagaci cestovního ruchu a turistiky i za zachování
volného přístupu do přírody
Zdeněk Šafařík, generální ředitel Orea Hotels
- za provedenou restrukturalizaci OREA a stále rozšiřující se počet stravovacích
i ubytovacích kapacit
Ing. Petr Šalda, Deputy GM, Grand Hotel Zvon, České Budějovice
- za vybudování vysokého standardu špičkového hotelu v centru jihočeské
metropole, a hlavně za udržování špičkových služeb pro hosty
JUDr. Jiří Šimáně
- za konsolidaci společnosti ČEDOK a vytvoření funkčního uskupení
společností podnikajících v oblasti cestovního ruchu

Karel Vacek, majitel firmy Snowhill
- za naplnění amerického snu v českých podmínkách, neúprosně a přitom
s lehkostí aplikuje do byznysu zdravý selský rozum, má odvahu se postavit
zkostnatělé legislativě a byrokracii
Roman Vacho, ředitel Clarion Congress Hotel Prague
- za dlouholetou kvalitní a koncepční činnost v oblasti řízení hotelů a za přínos
pro rozvoj oborových organizací hotelnictví a gastronomie
Ing. Miloš Vajner, majitel centra Babylon v Liberci
- nejen za téměř ukázkový rozvoj vlastních podnikatelských aktivit, ale také za
úsilí o propagaci turistického potenciálu regionu
- za rozvoj multifunkčního areálu Centrum Babylon
Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR
- za angažovanou práci v profesní organizaci
JUDr. Josef Vladař, in memoriam, přední český gastronom a majitel Restaurantu
U Vladaře
- za celoživotní práci a podporu dobrého jména české gastronomie a
cestovního ruchu
- za celoživotní práci a předávání zkušeností
Ing. Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism
- za úspěšné koncepční vedení agentury CzechToursim a systematický přístup
k oboru cestovního ruchu,
- za trpělivou činnost v oblasti propagace ČR jako destinace cestovního ruchu,
- za dlouhodobý podíl na rozvoji příjezdového a domácího cestovního ruchu.
- za pracovní nasazení a neustálou snahu o to, aby cestovní ruch v České
republice byl podporován tak, jak si skutečně zaslouží
- za neustálé prosazení koncepcí, jež mohou pomoci všem subjektům,
působícím v oboru cestovního ruchu.
RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje
- za osobní angažovanost při rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji a
zvláště na Šumavě
Prof. ing. Zdeněk Žihla, CSc,
- za zásluhu o realizaci projektu Asociace leteckých provozovatelů ČR a
Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. – a to zřízení studijního oboru Služby
letecké dopravy v cestovním ruchu. Tento obor bude mít letos již první
absolventy, kteří by měli přispět zvýšení kvality péče o letecké cestující jak
v cestovních kancelářích a agenturách, tak na letištích a v leteckých
společnostech

Rostislav Vondruška: osobnost cestovního ruchu roku 2007

„Chci přispět k vytvoření specifické nabídky konkrétních produktů v cestovním ruchu,
které budou Českou republiku jasně charakterizovat, a to včetně jednotlivých regionů,“
prohlásil při svém jmenování v listopadu 2004 do funkce ředitele státní agentury
CzechTourism tehdy třiačtyřicetiletý Ing. Rostislav Vondruška. O tom, že jeho dosavadní
čtyřletou „spanilou jízdu“ v pozici šéfa České centrály cestovního ruchu hodnotí odborná
veřejnost kladně, vypovídá ocenění Osobnost cestovního ruchu roku 2007. V tuto chvíli
je tedy zcela na místě stručná rekapitulace jeho dosavadních profesních zkušeností a
získaných uznání. Mnozí z vás se totiž jistě s Rostislavem Vondruškou za doby jeho
25leté praxe v oboru setkali. Ale jen si tak vzpomenout, kde to vlastně tehdy bylo, že?

Léta praxe
Po zakončení Hotelové školy v Poděbradech v roce 1980 se Rostislav Vondruška pustil
do studia na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě, fakultě ekonomiky služeb a
cestovního ruchu. Tady v roce 1984 získal diplom inženýra ekonomie. Své profesní
zkušenosti začal získávat coby číšník v pražském hotelu International. V té době také
nastoupil jako vedoucí recepce v Hotelu Palace v Praze, poté zde působil jako vedoucí
ubytovacího úseku a krátce jako generální ředitel. Zde získal cenné zkušenosti z oboru
cestovního ruchu a jeho marketingu. Po devíti letech strávených v Hotelu Palace
nastoupil od září 1995 jako provozní ředitel hotelu Hilton Praha. Ukázalo se však, že tato
pozice byla pouze přestupní stanicí. V únoru 1996 už Rostislav Vondruška zastával post
generálního ředitele akciové společnosti Kongresové centrum Praha. O tři roky později
vedla jeho cesta do hotelů Marriott, Renaissance Praha a Marriott Executive
Apartements, kdy byl ředitelem prodeje a marketingu. V roce 2000 založil společnost
Performax s.r.o., která se soustředila na management, poradenství a vzdělávání v
hotelnictví a ve službách cestovního ruchu. Posledním působištěm před jeho nástupem
do CzechToursim byla společnost G. Benedikt Karlovy Vary, která se zabývá výrobou a
prodejem hotelového a restauračního porcelánu. Zde zastával pozici ředitele prodeje a
marketingu.
Další aktivity
Hotelové škole v Poděbradech zůstal Rostislav Vondruška věrný dodnes, zastává tady
funkci člena poradního sboru. V dřívějších letech byl také místostarostou obce Lidice s
odpovědností za ekonomické věci a mezinárodní vztahy.
Ocenění
Za dobu své profesní kariéry absolvoval zahraniční semináře zaměřené na organizaci
kongresů a získal několik certifikátů zahraničních společností.
- v roce 1995 Certifikát profesionálního organizátora kongresů (PCO), Ermatigen,
Švýcarsko
- Dale Carnegie Course (Continuing Education Units)
- Certifikát absolventa letní školy Federace kongresových měst (Brusel, Belgie)
- v roce 2003 Sales and Marketing Specialist certified by Mariott
Rostislav Vondruška je ženatý, má dvě děti. Hovoří čtyřmi světovými jazyky:
anglicky, německy, francouzsky a rusky. Ve volném čase rád sleduje lední hokej,
hraje florbal nebo volejbal. Patří k příznivcům českého velikána Járy Cimrmana a
jedné z nejznámějších postav britského detektivního románu, Hercula Poirota.

