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 WHY LOGISTICS OF TOURISM ? 

Pro� logistika cestovního ruchu ? 

Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., Dr. h. c.  
Katedra p�írodních a humanitních disciplin.

Vysoká škola logistiky v P�erov�,  
e-mail: ctirad.schejbal@vslg.cz 

Abstract 

Logistics of tourism is characterized by certain specific features that define the 
legitimacy of its definition. First and foremost is the nature of the tourism product, which in 
fact represents the supply chain. The second specific feature is the diversity of customers and 
their wishes. Third specificity stems from the fact that the tourism industry is a very 
complicated system shared by various entities of a different nature, from the tour operator, 
through transport, accommodation and catering to specific services. With the development of 
the organization of human society and the corresponding growth in the number of tourists, the 
range of activities and corresponding types of tourism expanded to the present, sometimes 
confusing condition with hardly distinguishable species 

Abstrakt 

Logistika cestovního ruchu se vyzna�uje jistými specifiky, které definují oprávn�nost 
jejího vymezení. P�edevším jde o charakter produkt� cestovního ruchu, které ve skute�nosti 
p�edstavují dodavatelský �et�zec. Druhé specifikum je dané rozmanitostí zákazník� a jejich 
p�ání. T�etí specifikum vyplývá ze skute�nosti, že cestovního ruch p�edstavuje velmi 
komplikovaný systém, na kterém se podílejí r�zné subjekty odlišné povahy, po�ínaje 
touroperátorem, p�es dopravu, ubytovací a stravovací za�ízení až ke specifickým službám. 
S rozvojem organizace lidské spole�nosti a tomu odpovídajícímu r�stu po�tu turist� se 
spektrum aktivit a jim odpovídajících druh� cestovního ruchu rozši�ovalo až do sou�asného, 
n�kdy až nep�ehledného stavu s  obtížn� rozlišitelnými druhy.  

Key words 

Logistics of tourism. Tourism as supply chain. Specifics of tourism. 

Klí�ová slova 

Logistika cestovního ruchu. Cestovní ruch jako dodavatelský �et�zec. Specifika cestovního 
ruchu. 

INTRODUCTION 

In the last two decades, logistics has become a fashionable word, in all areas of human 
activities. Primarily, it is found in the field of transport and production, i.e. where supply 
chains are critical. Logistics in principle covers the transport of mass, energy and - most 
important from our perspective - passenger transport, transportation and provision of services 
and information. Regards the application of certain rules for reconciling related activities of 
many cooperating entities so as to achieve the desired result. Of course there are many 
definitions of logistics, especially definitions of supply chain, as well as there are many 
definitions of tourism.

SPECIFICS OF LOGISTIC OF TOURISM

It's no wonder that we're talking about logistics of tourism, which is the teaching and 
research activities devoted to College of Logistics in P�erov. Let us look for the reasons for 
this concept. What are the specifics of tourism in terms of logistics? 
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First specificity

The basic component of the activities of all tour operators are tourism products. There 
is no doubt that the tourism product in many respects different from those of other sectors of 
human activity, because it is a service product. This provides the basic characteristics that 
make specific demands on the production, presentation, sale and implementation of tourism 
products, namely immateriality, indivisibility, transience and mutability. It is very important 
that providers of tourism products must find a way to combine these features with the material 
attributes of the services involved. 

Apart from sale of maps, books and souvenirs products are actually the process of 
preparing and delivering the product, through the departure to the destination, all the services 
and attractions of the destination to return back. This process can be imagined very simplified 
logistic, respectively supply chain, which is shown in Fig.1.

Fig. 1 Basic logistics chain of tourism (Schejbal, 2009)

There is no doubt that the process of product creation, i.e. its preparation, processing and 
optimization, starts with mental activities, thus creating mental models that can be formally 
translated into mental maps (Schejbal, 2011). Processing of the product is based on the 
principles and practices of design activities. The following part of the supply chain require the 
implementation of product respect to the general logistic rules and logistics technologies such 
as JIT, Quick Response, Hub and Spoke, etc. This whole process is illustrated in the 
following graph (Fig. 2).

Fig. 2 The process of development and implementation of the tourism product 

This is a continuous process that requires constant attention, the necessary checks, 
modifications and innovations. It is clear, that is the only way to succeed in a large and highly 
variable environment of the tourism sector.

Second specificity 

The subject of the chain is to ensure customer requirements. From a logistical point of 
view, people are very complex object, since each individual is just different. Personal 
characteristics and preferences of tourists in essence reflect familiar typologies (Fig. 3).  
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Fig.3 Comparison concepts of persons typology (Jin - Chan, 2007)

Assessment of the personality types of tourists and the resulting possible their 
preferences enables travel agencies to orient their focus and activities in business in the field 
of tourism, i.e. to focus on a certain segment of the market and a certain type of products.
Sociological research shows that the client has usually "multiopcional structure needs" (Lamb 
2008). This means that prefer such products, which will provide him with the most options, 
alternatives and space to meet their interests. The more options offered to the client, the more 
specific product more attractive to him. This applies to all types of products, from residential 
through cultural-cognitive after adventure. Staging customer demands means to organize 
coordinated range of services to ensure a smooth, comfort, convenience and enjoyment. The 
product may not offer everything, but must include exactly what imagine those interested in 
the expected target groups.

 Generally, the main motivating factor is the attractiveness of tourism. According 
Goosens (2000) are tourists in selecting sites pushed by emotional needs and pulled by 
emotional profits. Therefore, it is necessary to analyze the experiential components of 
customers motivation. In principle it is possible to proceed in accordance with Maslow's 
motivational theory (Fig. 4). Motivation in tourism is a combination of internal and external 
stimuli that lead to the realization of travel for each participant, and that is a criterion for 
defining forms of tourism. Sorting by motivation is a large amount and is closely related 
forms of tourism and the manner of their implementation (expected to obtain knowledge, 
cultural experiences, "hard" or "soft" adventure, gastronomy, "festive season" travel, etc.).

Fig.4 Using Maslow's Pyramid

In connection with the analyzed experiential optimization is necessary to briefly 
mention the "geopsychological aspects", i.e. psychological projection own human 
perspectives and scales on nature and some anthropological objects (Šípek, 2001). These are
physical phenomena, such as the remarkable geological, respectively geomorphological 
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landscape characters, products of civilization (phenomena created and modified by human), 
etc., or environmental phenomena (flora, fauna, peoples), which reflect a certain atmosphere 
or "ghost" of locations, hiding in the notion of "genius loci" natural and cultural landscapes. 
While it may be specific to each individual person, undoubtedly one of the objects with such 
character to those that help to strengthen the experiential optimization of processed products.

Third specificity 

Tourism is a very complicated system that requires a specific approach and the 
corresponding analysis. Brian R. Gaines (1991) wrote that "the system is what we consider 
the system". It follows that the form and content of the system can be very diverse, which is 
also consistent with the original concept of the Greek language (communication, group, 
composite, system, structure or whole). Generally we understand the term system as 
purposefully defined ordered non-empty set of certain elements in their relationship, which 
for a given set of elements creates a relative whole. In other words, the system is specifically 
defined by an ordered set of non-empty set of elements and links between elements, both of 
which determine the properties of the whole set. In this sense one can understand each entity 
involved in the implementation of tourism, from its own travel agencies throughout the 
tourism industry.

From a theoretical perspective, the analysis of complex natural-anthropogenic 
systems, in the case of tourism based on the study of the dynamics of multicomponent 
systems, leading to the definition of possible attractors and their surroundings, complemented 
with risk assessment and design methods for their control. Philosophical basis is the idea 
holarchy of system, i.e. hierarchically organized dynamic structure of entities called "holon", 
which are "nodes" of this structure (Koestler 1989). Each holon has a dual nature, as it 
appears in the structure, either as a whole or as a part of higher level holon. It can be at a 
certain level to determine the material structure and relational functions. In the structure there 
is a dichotomy as [independence - integrity], [cause - effect], [competition - cooperation] etc. 
Holarchy is a flexible structure allowing modification that can be expanded or linked to 
another holarchies (Schejbal, 2012). In the case of tourism can be referred to a generic value 
chain transformed into the form shown in Fig. 5. 

Fig. 5 General logistics chain of tourism (Schejbal, 2009) 
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It is necessary to point out the methodological gap between the complexity of real 
systems of tourism, in which subsystems act as transport, accommodation, catering, 
information and booking systems etc., and methods of their analysis, which usually do not go 
beyond elementary logic and arithmetic, if not limited to the mental analysis of staff travel 
agencies. Some subsystems can be well defined and described by mathematical models, but 
others are difficult to be formalized. 

The implementation of supply chain involved different actors of a different nature, 
from the tour operator, through transport, accommodation, eating etc. (Fig.6). 

Fig.6 General chart of tourist cluster (Schejbal, 2012) 

Fourth specificity 

If we disregard travelers s.s., then in the early days of tourism is mainly applied 
finding tour, spa stays and mountain walks. With the development of the organization of 
human society, an increase in the proportion of free time and the corresponding growth in the 
number of tourists, the range of activities and corresponding types of tourism expanded to the 
present, sometimes confused with the often difficult distinguishable species that reflect both 
the development of affiliations and interests of tourists and the efforts of tour operators 
“catch” new interested persons.

As an example can be mentioned geotourism. Dowling and Newsome (2006) 
considered geotourism as a tourism, which includes geological sights and locations. 
Motivation of geotourists in this sense is gaining experience and knowledge of the geological 
heritage. According to the Travel Industry Association of America geotourism covers all 
aspects of travel, not just the natural environment. It is a special form of tourism, which is 
defined as tourism, highlighting the geographical character of the place visited - its 
environment, culture and heritage (Tourtellot 2003). Holecek and Fridgen (2002) geotourism 
therefore labeled as "broad umbrella," which includes most types of tourism. In this sense we
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can say that in the case geotourism has significant synergistic effect. This means that all its 
elements together shape the tourist experience richer than the sum of its parts. I must 
emphasize that the concept of geosciences, i.e. earth sciences, is holistic. It is therefore clear 
that there are somewhat different interpretations of the concept geotourism. One of them 
emphasizes the geographical character of visited sites (environment, culture, heritage, etc.), 
the second page of their geological aspects (rocks, morphology, structure, etc.). This dualism 
is easily understandable, considering the generally opposing tendencies differentiation types 
and aggregation forms of tourism activities. But it seems that most legitimate is a holistic 
concept of geotourism.

With similar problem is encountered in species tourism, which can be summarized by 
the concept of rural tourism. Can take various forms, such as agrotourism, ecoagrotourism 
ecotourism, natural tourism, etc., which are mutually in a greater or lesser extent, overlap.

Another example is even more extensive. This is recently identified and promoted 
adventure tourism, which is described as a new and attractive form of environmentally 
friendly tourism. It should be emphasized that the experiences are clearly subjective term. 
Therefore, it is not realistic to create a product that would give rise to the expected experience 
for everyone, or at least for most tourists. Tarssanen (2005) states that adventure tourism is 
multisensorical, evokes a positive emotional and comprehensive experience, which may cause 
the targeted recipients experience a sense of personal transformation. He indicates analysis 
model of aspects a targeted experience in tourism products, which enables them to 
understand. The question arises how such targeting is different from normal experience. We 
must recognize that in fact each tourism product delivers client experiences, and for each 
other, that motivation to travel and tourism are a variety of stimuli, or a combination thereof, 
which lead to the realization of travel of each participant and which is the criterion for 
defining forms of tourism.

CONCLUSION 

Tourism is a multifaceted socio-economic phenomenon that is not easy to define and 
classify. An open complex system, the model can be based on the principle of material or 
process (Fig. 7). When formulating a tourism product is probably necessary to respect both 
concepts.

Fig.7 Material (A) and process (B) the concept of tourism 

Crucial feature is the fact that the products represent a process, i.e. in the sense of the 
logistics supply chain, implemented different procedures and different actors. Analysis of the 
chain, conditions and ways of its realization in the manifold internal and external conditions, 
which is part of logistics tourism, is in our opinion the way of further development. The issue 
of logistics in the sphere of tourism can be summarized in the following points:

A B
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1. Logistics of tourism represents the spatial and temporal movement of people and 
transformation of capital, materials, energy, waste, knowledge and information used in 
providing quality tourist services at a reasonable price.

2. System of tourism logistics is a highly complex and dynamic phenomenon of diverse 
spatial coverage, which is subject to different requirements and the growing number of 
destinations around the world and which depend on transport systems and their ability 
to provide a fast, comfortable and still cheaper transport.

3. The tourism industry consists of several groups of activities that interacts in complex 
ways and provide tourism products for the market. It is a subsystem of travel agencies, 
transport subsystem, subsystem accommodation and catering equipment and 
subsystem tourist attractions. Integrating and necessary component of an information 
subsystem

4. The system creates a tourism complex global hierarchical structure, corresponding 
notion glocalization.

5. Completely logical and necessary step in the further development of this very complex 
industry is closely linked to logistics and informatics with tourism. 
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DESTINATION CALIBRATION ISSUES IN GEOTOURISM  

Doc. Ing. Gejza M. Tim�ák, PhD., 
Doc. Ing. J. Jablonská, PhD. 

Institute of Geotourism,  FBERG TU Košice 
e-mail: gejza.timcak@tuke.sk 

Abstract 

A proper development of a destination depends also on the right calibration at the 
beginning of strategic planning. Calibration is a process, where an  area is being assessed as 
regards its potentials, its existing infrastructure, social structure, and carrying capacity of the 
environment, impact assessment of the envisaged extent of tourism development on the local 
communities and on the environment as well as risk assessment. The paper also outlines 
preliminary results in the calibration of a trail in the Slovak Karst area. 

Abstrakt 

Správný vývoj destinace závisí i na správné kalibraci na za�átku strategického 
plánování. Kalibrace je proces, p�i kterém se oblast posuzuje, pokud jde o její potenciál, její 
stávající infrastrukturu, sociální strukturu, únosnost životního prost�edí, posouzení dopad�
zamýšlená míry rozvoje cestovního ruchu na místní komunity a na životní prost�edí, stejn�
jako posouzení rizik. Dokument také nasti�uje p�edb�žné výsledky v kalibraci trasy v oblasti 
Slovenského krasu.

Key words 

Destination calibration, carrying capacity, resource management, environmental protection, 
tourism 

Klí�ová slova 

Destinace kalibrace, únosnost, �ízení zdroj�, ochrana životního prost�edí, turistika

1. INTRODUCTION 

When designing the tourism development of a region, the first step is usually to assess 
the existing attractions and services. This includes the calibration of a number of systemic 
elements. This is understood not so much from the point of view of net capacity, but as 
regards impact of the increased flow of tourists on the given unit and the sustainability of a 
new level of tourism development. Then important factors like safety (criminal, health) are to 
be assessed. Finally the marketability should be assessed. As shown below, these processes 
have been described, but the cited processes are quite expensive and thus for smaller localities 
a simpler procedure is needed. Further, the meaning of “acceptable” in defining the limits of 
acceptable change is consensual.  

Tourism has an impact on the social structure, on the local culture as well as on the 
natural resources. The calibration is thus the first step to aid a sustainability dimension to the 
design of the tourism development of the area. The blue arrow shows the threshold value, 
above which the development would be undesirable. 
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Threshold value 

Fig.1. Carrying capacity and the various modes of development of a region (Team 1999). 

Standard publications (e.g. Horner, Swarbrooke 2003, Lengyel 2004) on tourism do 
not deal with this problems in details, but Dávid et al. (2007) devoted great attention to the 
relationship of natural resources and their use/misuse in tourism. Tourism development 
should define the carrying capacity (Fig.1), as otherwise the resources will be depleted. This 
is stressed also in destination management (Kirá�ová 2003). 

Tourism development in an area happens for various reasons. It may happen due to an 
effort to enable communities considered to be disadvantaged to increase their earning (cf. 
WTO 2002, Dixit 2006), by a central decision of the government to develop tourism (like in 
Slovakia, where a government programme for tourism development was defined), through 
some local or regional initiative (cf. Pedersen 2002) or in a demand driven way – when 
tourists are attracted to a locality and  the local community starts to develop facilities in order 
to serve their needs.  

2. NATURAL RESOURCES 

Natural resources consist of inanimate and animate systems. Thus they include rocks 
of various types and morphology (cf.e.g. Tim�ák 2010, Jablonská et al. 2009)), as well as 
various biological systems. Air and water resources are of utmost importance in tourism. 
Climatic health spas are based on natural or man made composition of vegetal assemblies that 
enrich the air with fytoncides – aromatic substances with therapeutic effect. Some caves have 
unique climatic conditions that can be used for therapy, just like areas around great waterfalls. 
Lakes provide scope for sports and help to maintain favourable climatic conditions. 

The type of vegetation can be original (under the prevailing climatic conditions) or 
“imported” through land and forest management activities as well as through tourism.  The 
animal societies (from microorganisms to animals) can be also autochthonous or imported 
(e.g. through introduction of species not naturally occurring in the region) and are an 
important factor in tourism development. This factor affects the attractivity of the area as well 
as its safety (malefic microorganisms, poisonous invertebrates and vertebrates,  large 
carnivorous animals, etc. – cf. Jablonská, Straj�ák, 2010). 
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Overuse of any particular terrain (be it a forest, mountain of lake, etc.) reduces the 
usability for tourism due to social, psychological and ecological reasons (cf. Dávid et al. 
2007). 

The calibration of a natural habitat as regards the optimal number of visitors is 
demanding.  Usually it is correlated also with the carrying capacity of the tourist trails in the 
studied area. Baran�ok and Baran�oková (2008) have shown  that a set of complex factors 
have to be considered in order to calculate the threshold values for the number of tourists per 
day for the selected tourist trails. It does not consider other factors like tourism induced stress 
to wild animals or spatial distribution of tourists (cf. Diedrich et al. 2009) along a trail or 
impact of tourism and tourism demand on local economy and society. 

3. MAN MADE RESOURCES 

A part of the force of attraction of an area comes from built resources.  Built resources 
are man made structures that may be contemporary of historic. Here we do not consider the 
artefacts (statues, murals, etc.), only buildings, constructions (including e.g. dams, mines – cf. 
e.g. Dávid 2008) and parts of infrastructure (like roads, railroads, air fields). The 
contemporary buildings are usually built as dwelling places, administrative buildings (sensu 
lato), or service related buildings (shops, hotels, restaurants, clubs, financial institutions, 
parking facilities, railway or bus stations, taxi stations, play-grounds, stadiums, etc.). Historic 
buildings may have archaeological, historical or cultural value, depending on the period of 
their establishment and historic context. They may be habitable or inhabitable, serving to 
original intentions or serving other, e.g. tourism related aims (museums, hotels, etc.). 

The spatial distribution type, architecture and spatial density of man made buildings, 
together with the way as they are integrated into the natural environment influence 
considerable the attractivity of the area in question. 

The calibration process has to assess the present capacity of the studied items that 
serve tourism purposes and the present impact of tourism. Then the maximum capacity is 
usually assessed by assuming e.g. a 90% utilization of the existing capacities. After assessing 
the other factors given below, a tourism related future capacity need is defined that would 
then serve as a basis for the development design.  

4. THE CALIBRATION PROCESS 

The calibration as given by Pedersen (2002), Coccosis  et al. (2001), Team (1999) or 
MRG (2007) is a multistage process. The characteristic parts of a calibration are given below. 

4.1. Calibration of natural resources and quality of environment 

Pedersen (2002), Coccosis et al. (2001), MRG (2007) give an analysis of factors that 
have to be taken into consideration. In respect to natural conditions, factors like resistance and 
resilience of vegetation, soil compaction, water turbidity, water quality, then wildlife 
tolerance towards visitors, etc. have to be assessed when calibrating the resources. The 
authors developed a complex system that enables an effective management important sites 
(like World Heritage Sites). This can be employed also in less recognized areas, too, but 
under Slovakian conditions, the survey itself would require more financial resources then 
typically available.  

The key issues, when the tourist interacts with the natural and built environment are 
his requirements and his tourism related culture. Thus visitors can pose a number of problems. 
Negative impacts of visitor use, that must be considered when setting visitor carrying capacity 
include: 
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• human overcrowding resulting in environmental stress; 
• animals showing changes in behaviour; 
• erosion of trails or beaches; 
• increased pollution, noise, litter, or resource extraction, 
• harm of natural and culturally important features of the area  (Brandon, 1996). 

Any activity contrary to a set standard (e.g. zero tolerance for chipping off parts of fossils or 
collecting protected herbs) should evoke a response. The response task force has to be in 
place and have the means of monitoring any trespassing. Without such a task force and 
without a monitoring system, the regulative cannot be implemented.  

4.2. Calibration of social and communal resources 

A frequently applied method for assessing the measure of acceptable changes at a 
tourist destination is the method of establishing the Limits of acceptable changes  described in 
Stankey et al. 1985, Timcak et al. 2010.  

5. CALIBRATION OF AN AREA REGARDING ITS ATTRACTIVITY AND 
POSSIBLE DEVELOPMENT OF A DESTINATION 

As indicated above, the calibration of a would-be destination or other well defined 
region is a process that involves a number of steps. According to Coccossis (2001), the 
parameters to be examined when assessing tourist carrying capacity are: Characteristics of the 
locality from tourism point of view, type of tourism and tourism behaviour, the 
tourism/environment interface. The evaluation may or may not lead to a single threshold 
value (cf. Fig.1). Thus it has a tendency to change with time. The study has to define 
constraints, bottlenecks and impacts. The evaluation should be setting the goals and 
evaluation criteria.   

The impact of tourism in an area has to be analysed in 3 areas: physical - ecological 
component, socio-demographic component and  political-economic component (MRG 2007). 

5.1. Physical and ecological component 

The physical components include the capacity of the natural systems (static 
components) and the infrastructure (flexible components) – like water supply, roads, 
transport, etc. Thus here we would analyse: 

• Acceptable level of congestion in key areas (trails, streets, parks, museums, 
restaurants etc.) 

• Maximum acceptable loss of natural resources (e.g. fauna, vegetation, land, water) 
without deterioration of the ecosystem 

• Acceptable level of air, water and noise pollution (limited by the tolerance of the eco 
system) 

• Intensity of use of transport infrastructure, facilities and services (including trails) 
• Use and congestion of utility facilities and services (water supply, electric power, 

waste management, etc.) 
• Adequate availability of other communal facilities and services (public health, safety, 

housing, etc.) 

5.2. Social and demographic component 

It refers to those social aspects that are important for local communities in relation to 
tourism development. This includes available human resources, sense of identity of the local 
community, the tourist experience, the impact of tourism on local culture. Thus in this case 
we would have to analyse: 
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• Number of tourists activities that can be absorbed without affecting the identity, 
lifestyle, social patterns etc. of local communities1.  

• Level and type of tourism which does not alter significantly local culture 
• Level of tourism that will not be resented by local population  
• Level of tourism ensuring that there will not be an unacceptable decline of experience 

of visitors. 

5.3. Political and economic component 

This relates to the impact of tourism on local economic structure etc. including 
competition of other structures. It has also address the divergence in values within the local 
communities regarding tourism. In this case we would have to analyse: 

• Level of specialization in tourism 
• Loss of workforce in other sectors due to tourism 
• Revenue from tourism and its distribution at local level 
• Level of employment in tourism in relation to local human resources.  

6. PROCESS OF CALIBRATION OF A TOURIST RAIL IN SLOVAKIAN KARST 

The calibration of a set of villages in Slovak Karst, given in Tim�ák et al 2010 has sub-
processes, like the calibration of a tourist trail that leads to the Tur�a nad Bodvou fortress. 
(Fig.2). The fortress is one of the attractions of the area. The location of the trail is given in 
Fig.3. 

Fig.2: The Tur�a nad Bodvou fortress (Photo G. Tim�ák).  

                                           
1 This is in fact impossible, as tourism development always influences the local communities. As it is stated in 
WTO (2002) e.g. commodisation is almost inevitable if tourism develops. Also cultural habits necessarily 
change with time due to tourism (cf. Timcak 2010). 
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Fig.3. Geographical position of the studied trail marked with green colour (modified after 
Želinská 2011). The dashed green line shows the limits of the Slovak Karst National Park, the 
dotted blue line shows the trail leading to the Zádiel plateau.  The red line is the state road No. 
E572.  

The analysed trail description.

The trail is situated between the Zádiel and Háj gorges, which are very important 
attractions of this area, attracting hundreds of visitors per weekend (during Summer).  Tab.1. 
shows the observed number of visitors of the studied trail. The area around the trail is 
ecologically stable and is flanked by vineyards and orchards in the lower part and shrubs in 
the upper parts. It starts at the bottom of a karst elevation. Tourists using the trail visit the 
fortress as a solitary goal or as a part of their trek to the Zádiel plateau. From there they either 
go to the Zádiel valley or the Háj valley.   

Tab.1. Observed values of numbers of visitors of the Tur�a fortress (after Želinská 2011). 
The counting was done in spring 2011. 

Observed periods 1 day 1 year 

No. of visitors  during 
weekends 

33 1848 

No. of visitors on 
working days 

9 1386 

Physical and ecological component

The trail is 1-1.5m wide and 1504m long. From the point of view of trail properties it 
can be segmented to 3 parts. Its inclination is in the 0-7o and 7-12o range.  The slope has 
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similar angular values. The trail substrate resilience is of grade II. and III. according to the 
Baran�ok system.  The erosion resistance of  the soil along the trail is of grade I.-III. The 
surface of the trail is of b and d type. The neighbouring morphology of the trail allows to 
degree b and c to create shortcuts. Trampling damaged 0-25% of the vegetation. The potential 
for erosion is fo grade 3 and 4 (Baran�ok, Baran�oková 2008). 

The sustainable number of tourists was calculated according to the method of 
Baran�ok, Baran�oková 2008. The calculation is done using the equation (1) 

                                       UDpr=UDp*t*104/d*Dt*s   (1) 

Where the UDpr is the sustainable no. of visitors, UDp is the daily no. of visitors, t is the time 
needed for scaling the trail in minutes, d is the length of the trail in meters, Dt is the length of 
the access route to the trail in minutes and s is the width of the trail in meters. 

Tab.2. The sustainable No. of tourists  for  the 3 trail segments 

UDpr for the 1st 
segment

UDpr for the 2nd 
segment 

UDpr for the 3rd 
segment 

UDpr 8,8 11,55 11,65 

Sustainable No. of 
visitors per day 

300-500 150-300 150-300 

From Tab. 1. and 2. it is clear that the present load of the trail is below the threshold 
value for sustainable carrying capacity. The daily load per unit of area is given by Eq. (2) 
given by Dubovský – as cited in Baran�ok, Baran�oková 2008. Tab.3 shows the results of the 
calculation for the sustainable daily number of visitors per units of area. From Tab. 2. and 3. it 
follows that the trail is underutilized and that further development of tourism is possible. 

                                            N = UDp*t*104/d*Dt*s                          (2)

Where N is the daily load per unit of area (1ha) and the rest of the parameters are identical 
with those in Eq. (1).  

Tab.3. The sustainable daily number of visitors per units of area (Želinská 2011). 

 Daily No. of 
visitors per 1ha 

Daily No. of visitors per 1the 
surface area of the trail 

1st trail segment 732 80 

2nd trail segment 2071 38 

3rd trail segment 2237 46 

Nevertheless, when assessing the acceptable changes, one has to define the objectives of the 
area management (how much changes are acceptable in relation to the recreation experience 
that the area has to provide, the feel of naturalness of environmental conditions and the 
intensity of management practices).  Without monitoring no professional management is 
possible. In the process of decision-making it is necessary to separate technical decisions from 
value judgements A consensus among the affected groups (local inhabitants, local 
government, Environmental Protection Agency, Tourism entrepreneurs, etc.) about the 
proposed actions is needed for successful implementation of area management strategies. 
(McCool 1996).  



16

Political and economic component

The local government is interested in tourism related development plans (cf. Kovács 
2008, �apák, Bránska 2008). The tourism related income is relatively low, as it is obtained 
mostly from items like lodging, catering or parking fees. In case of events, the fee is low p/a 
as the events are relatively rare. One example is the Wine Fest in Jablonov nad Tur�ou, which 
is held annually. The fee is nominal and the gain of the exhibitors is the information on the 
competitors and publicity. Usually about 50 wine types are exhibited and 500 people 
participate. Similar activities are held also in Tur�a nad Bodvou (Szitásová 2008). The natural 
attractors like the Zádiel gorge, Háj gorge of the Turá fortress – in spite of its being a National 
Park – or the Tur�a fortress - have no entrance fee and no tourist flow management. 

7. CONCLUSIONS 

Often, the state- and local authorities develop planning strategies that do not contain 
the calibration process and are concentrated on achieving an increased level of tourism (e.g. 
�apák, Bránska 2008). Without a calibration this may lead to conflict of interest. Thus the 
calibration as described above, could aid a sustainable tourism development.  The calibration 
of a region has a great number of components. The described way of assessing the carrying 
capacity and acceptable change/impact can be further expanded to areas like visitor impact 
management, visitor experience and resource protection, visitor activity management process, 
the recreation opportunity spectrum and the tourism optimisation management model (Market 
Research Group 2007). The trail calibration is an important part of this process, as they are 
both the limiting factors and capacity creating facilities that lead visitors to the various 
attractions of the area.  
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Abstract 

This document deals with e-commerce, tourism, innovation. The Internet is 
revolutionizing the division of tourism information and. With the usage of modern computer 
technologies especially Internet, tourism sector is growing rapidly all over the world. The 
Internet decentralizes and democratizes access to the customer; there are cost savings in 
distribution, service, marketing and promotion. E-tourism is one of the most important sectors 
in today’s business world. E-commerce brings various benefits to the Polish tourism 
enterprises, which now can have equal access to international tourism market. 

Abstrakt 

Niniejszy artykuł dotyczy e-commerce, turystyki i innowacji. Internet 
zrewolucjonizował przekaz informacji turystycznych oraz sprzeda� produktów i usług. Przy 
u�yciu nowoczesnych technologii informatycznych, zwłaszcza Internetu, sektor turystyki 
rozwija si� pr��nie na całym �wiecie. Internet zdecentralizował konieczno�� bezpo�redniego 
kontaktu z klientów, a przez to spowodował oszcz�dno�ci w dystrybucji usług, marketingu 
czy promocji. E-commerce niesie szereg korzy�ci dla polskich przedsi�biorstw turystycznych, 
które – dzi�ki Internetowi - mog� teraz mie� równy dost�p do mi�dzynarodowego rynku 
turystycznego.   

Abstrakt 

Tento dokument se zabývá elektronickým obchodováním, cestovním ruchem a 
inovacemi. Internet revolucionizuje d�lbu turistických informací. S využitím moderních 
po�íta�ových technologií, zejména internetu, odv�tví cestovního ruchu rychle roste po celém 
sv�t�. Internet decentralizuje a demokratizuje p�ístup k zákazníkovi; vznikají úspory náklad	
na distribuci, servis, marketing a propagaci. E-turismus je jedním z nejvýznamn�jších odv�tví 
v dnešním obchodním sv�t�. E-obchod p�ináší r	zné výhody do polských cestovního ruchu 
podnik	, které nyní mohou mít stejný p�ístup k mezinárodním trhu cestovního ruchu. 

Key words 

e-commerce, Internet, e-tourism 

Klí�ová slova 

Elektronické obchodování. Internet, e-turismus. 

INTRODUCTION 

A feature of the modern world is fast technological progress, especially in the field of 
computer science. The beginning of the "computer age" and the appearance of the Internet in 
the second half of the twentieth century caused a revolutionary change in the functioning of 



- 19 -

the world economy and society. Computerization is entering a growing number of areas of 
life, science and business. Computers have become one of the primary working tools in a 
company. Progressive process of computerization and the dissemination of the Internet have 
changed the image of the modern market, leading to the creation of electronic forms of trade – 
e-commerce. In the activity of majority companies the opportunity to have quick access to the 
information and the occurrence on electronic platform becomes the most important feature of 
competitiveness. Technological changes in the global market have not bypassed the tourist 
industry. Tourism belongs to the areas with the largest market share in electronics. Flow of 
information and access to potential customers via the Internet has become an indispensable 
tool in web work. The Internet allows the tourism organizations to make product information 
and facilities to carry out online transactions available to a very large number of potential 
customers all over the world.  

 For tourism market customers there is a problem of making a costly purchase, 
when they are planning a trip to o new destination, without being able to see the product in 
the traditional tour office. The Internet offers them the opportunity to get instant access to 
relevant information of greater variety and depth about the destination that is why the booking 
process is quick and easy. For tourism businesses the Internet enables reaching a wide range 
of customers while lowering costs at the same time. It allows to make large-scale savings on 
the production and distribution of print and on other traditional activities  like for examples: 
call centres and information centre's (WTO, 2001). 

The purpose of this article is to present the method and scope of the use of the latest 
technologies, with special emphasis on the Internet in the Polish market of distribution 
information and services especially in tourism. Also presented is the development of the 
information society in Poland and its position among the European countries in Internet usage 
statistics. This paper identifies the barriers and benefits of B2C and B2B2C models in tourism 
industries 

The current state of research on the issue of using the Internet on tourism market 
represent rare items. Especially in Poland, there are only a few publications on this topic, but 
mainly related to marketing and tourist services. One of the few comprehensive studies that 
discuss the issue of the application of information technology in the hospitality and travel 
agencies in Poland is the publication: Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w 
hotelarstwie, written by M. Nalazek et al. (2003). 

For the purposes of this paper there was conducted a survey among 15 travel agencies 
and 15 accommodation objects which have commercials sites. The questionnaire were 
founded in Polish in order to avoid the interpretation problems and was conducted with the 
managers or owners of the companies. The survey included questions about the current 
Internet use, then the benefits of bringing e-commerce, what barriers are noticeable in 
connection with the e-commerce. The companies could choose more than one answer for each 
question. In addition the data from the Internet World Stats and Central Statistical Office 
(Polish: Główny Urz�d Statystyczny, GUS) was used to describe the general facts about the 
Internet environment in Poland. 

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF THE E-COMMERCE MARKET 

The main features of the Internet created economic opportunity for its use. There are 
new concepts in economics followed by the prefix "e" such as e-business, e-invoice, e- 
commerce, e-learning, e-sport. Understood as electronic business, electronic invoice, trade, 
etc. These are the typical terms occurring in the information society. Often, this prefix is 
identified also as the word “online”.
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The Internet is a new marketing tool, that is being used as a modern and rapid means 
of communication and distribution. The modern market is saturated with many products and 
services of various kinds. The consumer is inundated from all sides by different kinds of 
offers, that is why he needs a adequate information to make purchase decisions. The market 
orientation changed, nowadays the information in itself becomes a commodity at a specified 
monetary value. What matters is to get the appropriate information to the client as soon as 
possible, and the Internet ensures that. 

 The creation of an electronic platform also caused changes in the market, by changing 
the structure of existing businesses and creating a new category of activities called e-business. 
It is understood as a business conducted via the Internet including the integration of 
information flow between the company's internal operations of the activity on the network. It 
should not be identified with e-commerce, which applies only to electronic marketing and 
sales of products and services through a network. Electronic trade e-commerce is part of e-
business that takes place in the virtual arena that is electronic economy (Fig. 1). 

Fig.1. Range of e-commerce on the background of the information society 
(own study based on Gregor, B., Stawiszy
ski, M.: E-commerce, s. 77) 

E-TOURISM AND EXISTING BUSINESS MODEL 

 Internet decentralizes and democratizes access to the customer; there are cost savings 
in distribution, service, marketing and promotion. Internet has a tremendous impact on today's 
travel and tourism industry. E-Tourism is considered as one of the most important sectors in 
today’s business world. In the past few years, travel and tourism industry are growing with 
the explosion of E-Commerce. In E-Tourism, new and efficient Internet business models, 
including B2B, B2C and B2B2C have gained a strong foothold (Turban et al. 2000) (Fig.2). 

Fig.2  E-tourism (own study) 

 A business model is the method of doing business - it is the method that allows a 
company to generate revenue and to sustain itself. The Internet has given rise to new kinds of 
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business so nowadays there is a various number of business models, by which services are 
realized. In the field of e-tourism many different companies co-operate in order to produce the 
final customers service. This section will give an overview of the most popular business 
models observable in the area of e-tourism. 

A. Business to Customer Model (B2C) 

In B2C Business, tourist service providers sell their products directly to the tourists or 
customers. It is the most common business model. In this model tourist service providers 
have a direct communication with tourists. 

B. Business to Business Model (B2B) 

Tourist service providers (business) like hotels, airlines, sells their products to other 
business like tour operators. To promote tourism, this model works with the linking of 
different businesses and through this it can provide and offer new, dynamic packages to 
the tourists. 

C. Customer to Customer Model (C2C) 

Tourist can communicate with other tourists through the Internet (forums, blogs and 
email groups etc.) and can develop a tourist community. Traveler can make his journey 
plan by discussing with other tourists. 

D. Government to Business Model (G2B) 

In this model, Government (G) plays a role by interacting, co-operating, imposing rules 
or giving permission to tourist service providers/agents (Businesses) so that they can 
work freely to promote tourism. 

E. Business to Business to Customer Model (B2B2C) 

B2B2C describes companies that sell products or services to another companies that sells 
them directly to consumers, all via the Internet. This is a special value chain in tourism. 
E-Commerce is potentially the matched business model courted by many industries, 
especially the tourism. For example, Travelocity.com sells tickets and room reservations 
on behalf of major airlines and hotels respectively. Developed countries generally follow 
this business model (Rayport, Jaworski 2002). 

INTERNET IN POLAND 

The official date of the beginning of the Internet in Poland is considered as the 17th

August of 1991. On that date the first TCP / IP connection between the computer center of the 
University of Warsaw and Copenhagen was established.  

Fig.3   Equipped with selected Information and Communication Technologies 
 in % of Polish total. (Source: Polska w liczbach 2012, GUS 2012) 
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However, before this Polish scientific institutions by using telephone lines united with 
foreign servers. GUS (Central Statistical Office of Poland) figures show a steady increase in 
the number of computer users and users of the new medium which became the Internet. We 
can see the development of information society in Poland, seen by large growth in the use of 
new technologies in various areas of life and business (Fig. 3) 

According to Internet World Stats in 2000 in Poland there were 3.7 million Internet 
users, representing 9.7% of all households. In 2005, there were already 10 million network 
users. Currently about 64.9% of the Polish population has access to the Internet (Fig. 4) 

Fig.4  Internet usage and population statistics in Poland  
(own study based on Internet World Stats – www.internetworldstats.com) 

According to Internet World Stats, Poland with a little more than 24 million users in 
2012 is also eighth in Europe in terms of the number of people using the Internet (Fig. 4). 
However, the reach of the Internet is still lower than in European countries. In Poland, the 
Internet uses only 64.9%. For comparisons in Monaco 100%, the Netherlands 93%, in 
Denmark 90% of people in these countries have access to the Internet. 

Fig.5  Top Internet countries in Europe in 2012 
(own study based on Internet World Stats – www.internetworldstats.com) 
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Over 70% of people use the resources of the network every day or almost every day 
Most of the users are young people, usually aged 15-34, with a higher or secondary education. 
In recent years, the demographic profile has changed. Young users are the majority, however, 
there is seen an increase in participation of older people, especially over 55 years of age. This 
is related to an increase in awareness and acquisition of skills these people in the use of 
computers and the use of Internet resources (Fig. 6) 

Fig.6  Demographic profile of the Internet users in Poland 
(Source: Polski Internet 2008/2009, Gemius 2009) 

About 58 % of people in Poland use the Internet at home. Decreasing the percentage 
of the population using the Internet at school or college, is caused by the greater and easier 
access to the Internet at home (Fig. 7). 

Fig.7  Persons aged 16-74 using the Internet, in % of total persons  
aged 16-74 by places of use. (Source: Polska w liczbach 2012, GUS (2012) 
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More than half of the companies in Poland run their own website. More than 80% of 
companies in the field of media (film, video, radio and television), information, hotels and 
accommodation facilities have a website (Fig.8). Most of these pages is used to present 
folders, products or pricing. 7.1% of them allows to order, or make reservations online, and 
20.3% allows to send and receive orders (Wykorzystanie... 2012). 

Fig.8  Enterprises which have their own official webpage according to kind of activity in % 
total enterprises of a given economic activity. (Polska w liczbach 2012, GUS 2012) 

THE TOURISM SECTOR IN POLAND ON THE WEB 

 According to the Google's report there is a growing number of Internet users interested 
in searching for travel services in the network. Growing importance of different types of 
forums and websites about tourism on which you can get acquainted with the opinions and 
experiences of other person. There is also noticeable growing use of the Internet to compare 
prices of tourist services (Produkty i usługi... 2009) (Fig. 9). Reservations and purchase of 
travel services in the network is maintained for several years at the same level and are 
respectively 40% and 29%. 

Internet also plays an important role in the decision-making process about the 
destination place and the choice of the travel agency. For 63.4% of Internet users planning to 
leave the Internet is the primary source of information. Every second Polish Internet user is 
visiting tourist sites. People who are looking for information about planned usually visit: the 
travel agencies (61%), web browsers (49%) and travel portals (48%)  

 A computer with access to the network is becoming an indispensable tool 
used in the work of various tourism market actors. According to GUS, in January 2012, 100% 
of business sector organizers and intermediaries was equipped with a computer, and  over 
94% of them had access to the Internet. 

 Most of the Polish tourism enterprises are already in cyberspace, even by having a 
virtual business card, which is the company website. Over 96% of companies have their own 
website, and by 69% of organizers and intermediaries sites, and 53% of the accommodation 
sites there is possible to make a reservation or order online (Wykorzystanie... 2012). 
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Fig.9  Changes in the activity of Polish Internet users in area of travel services in 2006-2008 
(Source: Produkty i usługi turystyczne w Internecie, Google, 2009) 

THE PRESENT USE OF THE INTERNET IN POLISH TOURISM ENTERPRISES  

The first question in the survey deals with the present use of the Internet in the 
company. All surveyed companies use the Internet for communication purposes, as well as 
promoting their businesses. Usually the Internet is used to transmit information to customers 
thanks to the websites (100%) or via email (100%). They also use online bookings enabling 
businesses to reach a wide range of customers at a low cost sale (68%). The Internet is also 
useful for online banking, which permits logistics of funds between customers, the company 
and the bank (100%). In addition the companies use the newsletter (32%), which provides 
information about the latest promotions (Fig.10). 

Fig.10  Use of the Internet in selected Polish enterprises 
(Source: own study) 

Benefits of e-commerce in the travel and tourism enterprises in Poland 

The benefits of e-commerce are now quite extensive. E-commerce has changed not 
only the way business is conducted but primarily caused revenue growth of organizations and 
by this the entire tourism sector. By adopting IT technologies enterprises can reduce costs 
while at the same time increasing their revenue strategy. Many companies in the tourism 
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market like airlines, hotels, tour operators can work with each other and create an electronic 
booking platform. Thanks to the Internet businesses can also learn about consumers and meet 
their needs and preferences. In general the Web is essential to business growth. 

 Following by Elias (1999) the benefits of using e-commerce both for enterprises and 
customers are: 

- Convenience: The Internet is open 24 hours a day, seven days a week (24/7) and 
accessible from the comfort of their homes 

- Self-service: Eliminating a human agent allows prospective travelers to access very large 
amounts of information at their own pace. 

- Interface quality: As a channel for communicating information about flights, using a 
web browser's graphical user interface is superior to transcribing information from a 
human agent on the telephone. 

- Prices: The Internet is useful for comparison-shopping. The prospective traveler is able 
to visit different websites to compare prices being offered for similar travel or holiday 
packages.  

The results from this question showed that companies can reduce overheads, eliminate 
commissions or cut market and fulfillment costs. Respondents considered that the main 
benefits of e-commerce in their enterprises are providing and sharing information about the 
products and services and the fact that the Internet is an innovative way of getting new 
customers. This results implies that respondents are less aware of benefits such as: linking 
with other business entities.(Fig.11) 

Fig.11  Benefits of e-commerce (: own study) 

A Providing easy access to information on tourism products and services 

B Simplifying the selling process 

C Providing convenience for customers 

D Cutting logistic costs

E Cutting marketing and fulfillment costs 

F Creating new markets 

G Reducing operating costs 

H Eliminating commissions 

I Linking with other business entities 
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BARRIERS TO E-COMMERCE ADOPTION AND USAGE 

There have been different reasons why enterprises are using or have decided to use e-
commerce and also why some organizations up to now have not embraced e-commerce. 
Successful adoption and efficient usage of e-commerce is dependent on the environment the 
drivers and inhibitors are diverse within different countries and also within specific industries 
(Werthner, Ricci 2004). The aim of the next survey question is to mention and understand the 
barriers and how and also why Polish tour operators and hotels may inhibit the adoption and 
usage of e-commerce in their companies. 

 There a number of barriers for tourism organizations in adopting e-commerce in 
Poland. The main barrier is fear of stronger competition on the Internet ( 87% of answers) and 
the fact that clients are afraid of buying on-line (77%), maybe because of the security level of 
the e-commerce system, which is also a barrier mention by the entities (70% of all answers) 
(Fig.12). 

Fig.12. Barriers to e-commerce adoption and usage (own study) 

A Fear of stronger competition on the Internet 

B User - friendly Web interface - clients are afraid of e-commerce 

C Security of the e-commerce system 

D Company is too small 

E Lack of staff training 

F Level of trust between customer and company  

G Information technology infrastructure 

H Products or services not applicable for e-commerce 

I Market uncertainty 

J Lack of external support to maintain an e-commerce system 

K Integration with the existing corporate system 
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CONCLUSION 

 Rapid growth and change of present society, economy in the age of globalization are 
the major components of today’s Internet economy, and tourism organizations such as tour 
operators and hotels should respond by developing new models of doing business and new 
ways of making and delivering products and services. Travel and tourism demonstrate how e-
commerce can change the structure of an industry and create new business opportunities. 
Technological and business applications are changing every day and new cultures are 
evolving, especially in tourism because it is an interesting field of application as well as 
research. It is believed that community will gain more importance as the Internet becomes 
even more pervasive in the new global economy. The Internet brings various benefits to 
customers and to organizations. For companies it is very important, because they can reduce 
logistic costs and promote and sell their products and services directly to customers all over 
the world and create new markets which is the most important element of today’s 
management. 
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SUMARY 

Turystyka od wielu lat jest jednym z najwi�kszych przemysłów na całym �wiecie. 

Rewolucja internetowa doprowadziła do ró�nych zmian, nawet i w tym rynku, zwłaszcza w 

dystrybucji informacji turystycznej i oraz sprzeda�y. Znaczenia Internetu dla bran�y 

turystycznej w ci�gu ostatnich lat wzrosło gwałtownie, dlatego wiele organizacji, które s�

zaanga�owane w turystyk�, przenosz� swoje usługi na on-line. Trwaj�cy proces 

informatyzacji i rozpowszechnianie Internetu zmieniły obraz współczesnego rynku 

turystycznego, prowadz�c do tworzenia elektronicznych form sprzeda�y. E-commerce 

przynosi nowe mo�liwo�ci nie tylko dla instytucji lub dla podró�nych, ale tak�e dla 
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�wiatowego rynku turystycznego czy gospodarek krajowych. E-commerce i turystyka 
współgraj� ze sob� bardzo dobrze, pozwalaj�c na przepływ informacji w Internecie na całym 
�wiecie bez �adnych barier, staj�c si� wspaniałym kanałem dystrybucji. Decyzja o zakupie 
produktów turystycznych jest cz�sto uzale�niona od informacji dostarczanych przez �rodki 
masowego przekazu: prasa, telewizja i Internet. Internet wywiera ogromny wpływ jako �ródło 
informacji dla turystyki. Przez Internet klienci mog� szybko i precyzyjnie znale�� informacje 
na temat ró�nych atrakcji turystycznych, produktów lub usług. Jest to bardzo wa�ne w celu 
koordynacji i harmonizacji okre�lonego ła
cucha dystrybucji, poniewa� jest to istotny 
element systemu logistycznego w bran�y turystycznej. Proces dystrybucji obsługiwany przez 
e-commerce pozwala obni�y� całkowite koszty logistyki, przy jednoczesnym wzro�cie 
poziomu obsługi klientów. Wiele bada
 wykazało, �e wi�kszo�� konsumentów wybiera 
korzy�ci z mo�liwo�ci oferowanych przez e-commerce w turystyce, ani�eli przez 
tradycyjnego agenta turystycznej, poniewa� Internet jest do dyspozycji przez cały dzie
. 
Kolejne powody to samoobsługa, jako�� interfejsu i ceny, poniewa� Internet pozwala na 
porównanie cen  podró�y, odwiedzaj�c ró�ne strony internetowe touroperatorów. 

 Niniejszy artykuł zajmuje si� e-turystyk� i innowacj�. Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie sposobu i zakresu korzystania z najnowszych technologii, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem Internetu w polskim rynku dystrybucji informacji i usług, zwłaszcza w 
turystyce. Prezentowany jest równie� rozwój społecze
stwa informacyjnego w Polsce i jego 
pozycja w�ród krajów europejskich w poziomie rozwoju Internetu. 

 Przedstawione wyniki bada
, przeprowadzonego na 15. biurach podró�y o 15. 
obiektach zbiorowego zakwaterowania wskazuj� na wiele korzy�ci, wynikaj�cych z 
wprowadzenie e-commerce w te przedsi�biorstwa. Dzi�ki rozwi�zaniom z dziedziny IT, 
mo�liwe było ograniczenie kosztów logistycznych i dotarcie do wi�kszego grona 
potencjalnych klientów.  

Recenzoval: Prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., 
                  Ústav geoturizmu  FBERG TU Košice, SR 
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Abstrakt 

Turistický potenciál Austrálie je zna�ný, i když dosud jen omezen� využívaný. 
D�vod� je n�kolik, p�edevším však je to odlehlost kontinentu od zbytku sv�ta a s tím spojené 
nároky a požadavky na cestu do Austrálie. Rozloha zem�, malá hustota osídlení a jeho zna�ná 
nerovnom�rnost rovn�ž komplikuje cestování za jednotlivými turistickými cíly. V roce 2011 
p�ijelo do Austrálie 5 439 255 zahrani�ních návšt�vník�, v roce 2020 však p�edpokládá 
australská vláda již více jak 8 milion� návšt�vník�. Nejnavšt�vovan�jší �ástí Austrálie je 
východní pob�eží, následuje „Rudý st�ed“ s m�stem Alice Springs a legendární skálou Uluru a 
sever Austrálie nazývaný „Top End“, tj. m�sto Darwin a národní parky Kakadu a Litchfied 
v jeho relativní blízkosti. V p�ísp�vku jsou uvedeny další turisticky zajímavé cíle a aktivity, 
které mohou zatraktivnit cestování v této zemi. 

Abstract 

Australia has considerable tourist potential but as yet little exploited. There are several 
reasons, but primarily the continent's remoteness from the rest of the world and the related 
requirements and demands for a trip to Australia. The vastness of the country, low population 
density and its considerable irregularity also complicates travelling to particular tourist 
attractions. In 2011, 5,439,255 foreign visitors arrived in Australia; however, the Australian 
government assumes already more than 8 million visitors in 2020. The most visited part of 
Australia is the east coast, followed by "Red Centre" with the city of Alice Springs and the 
legendary rock of Uluru and north of Australia called "Top End", i.e. the city of Darwin and 
the National Parks of Kakadu and Litchfied in its relative vicinity. The paper presents another 
interesting tourist destinations and activities that can make travel in this country more 
attractive. 

Klí�ová slova 

Zahrani�ní návšt�vníci Austrálie, navšt�vované oblasti Austrálie, turistické cíle v Austrálii 

Key words 

International visitors of Australia, most visited areas of Australia, tourist destinations in 
Australia 

1. ÚVOD 

 Výst�ední kontinent - neexistuje výstižn�jší pojmenování tohoto sv�tadílu. Skoro nic 
tam není jako jinde ve sv�t�. Výst�ední je p�edevším jeho poloha, tam n�kde dole pod námi, 
„down under“, jak �íkají sami Australané. P�vodní australská fauna a flóra nemá nikde 
obdoby, jakoby n�které druhy zapomn�ly v dob� dávno minulé vym�ít, starobylost a jakousi 
ustrnulost je vid�t i na australské krajin�, která je nekone�n� plochá a nízká, tvarovaná po 
miliony let pouze pomalým, ale vytrvalým zv�tráváním. Mimo�ádné je i nerostné bohatství, 
které využívá pouze dvacet milion� obyvatel, výst�ední je klima kontinentu s více jak 
padesátistup�ovými zni�ujícími vedry, tropickými lijáky ale i sn�hovými vánicemi, zvláštní je 
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slunce na severním obzoru, nezvyklé pro nás Evropany je léto v prosinci a lednu a zima 
v �ervenci a srpnu.  Odlišná je i barva kontinentu, p�evažuje �ervená až rudá.  

 Austrálie se skládá ze šesti stát�, dvou pevninských teritorií a n�kolika malých 
ostrov�. Každá oblast je svým zp�sobem typická a jedine�ná a stojí za to ji navštívit. A turista 
si m�že být jistý, že kamkoliv se v Austrálii vydá, nebude zklamán. Atraktivnost Austrálie 
jako turistické destinace je tedy zna�ná. Je proto s podivem, že její turistický potenciál je 
dosud jen omezen� využívaný. D�vod� je nepochybn� n�kolik, p�edevším však je to odlehlost 
kontinentu od zbytku sv�ta a s tím spojené nároky a požadavky na cestu. Cesta do Austrálie je 
náro�ná, nejen z hlediska finan�ního, ale i fyzického, psychického a organiza�ního. Jednoduše 
�e�eno, Austrálie je pro všechny p�íliš daleko, s výjimkou obyvatel Nového Zélandu a 
n�kterých asijských zemí. Rozloha zem�, malá hustota osídlení a jeho zna�ná nerovnom�rnost 
rovn�ž komplikuje cestování za jednotlivými turistickými cíly. Na druhou stranu Austrálie má 
turist�m co nabídnout a kdo jednou Austrálii navštívil, má snahu se i p�es všechny cestovní 
útrapy vracet.  

2. CHARAKTERISTIKA P�ÍRODNÍCH POM�R� AUSTRÁLIE 

Každý sv�tadíl je n��ím neobvyklý a výjime�ný. Nejmenší Austrálie se však 
odchyluje od standardu tém�� ve všech sm�rech, a to až do krajností. Skoro nic tam není jako 
jinde ve sv�t� - jako by pat�ila na jinou planetu nebo aspo� do jiného �asu. Neobvyklá je už 
její odlehlost – ztracený kus souše mezi Tichým a Indickým oceánem a ješt� na jižní 
polokouli, kde p�evládají plochy oceán� a pevniny jsou v menšin�. Práv� tato velká 
osamocenost kontinentu je p�í�inou mnoha australských extrém�. 

Sou�asná pozice australského kontinentu je výsledkem geologického vývoje Zem�. 
Austrálie byla p�vodn� sou�ástí prapevniny Gondwana, která se za�ala asi p�ed 160 miliony 
let postupn� rozpadat. Austrálie, jako samostatný kontinent, se odd�lila p�ed 45 až 50 miliony 
lety a od té doby se pomalu p�esouvá k severu a její osamocenost je absolutní. Proto se také 
její formy života vyvíjely vlastní cestou, bez cizích rušivých vliv�

 Austrálie je po Evrop� druhým nejnižším a nejvíce plochým kontinentem. Plošiny a 
nížiny zaujímají tém�� 90 % území, kdy relativní výšky v terénu nedosahují ani 30 metr�. 
Dokonce i nejvyšší australské hory, jimž dominuje masiv Mount Kosciuszko (2229 m n. m.), 
jsou náhorní plošiny s rozlehlými plán�mi na vrcholech, bez typických horských štít� a 
h�eben�. Krajinu Austrálie uzavírá kompaktní, ale místy romantické pob�eží s vysokými 
skalními st�nami a dlouhými píse�nými plážemi. Zcela unikátní je severovýchodní pob�eží, 
které lemuje v délce 2 000 kilometr� Velký bariérový útes, který je výtvorem živých 
organism�, korál�.  

Jinou australskou charakteristikou jsou poušt� a polopoušt�. Typický obraz, ba p�ímo 
symbol Austrálie je nedohledná plošina pokrytá zarudlou hlínou a pískem s roztroušenými 
chomá�i trav, p�ípadn� ke�� �i osamocených strom�. Austrálie je tak suchá, že nemá na 
v�tšin� území ani �eky - alespo� ne stálé. Kamenitá, suchá �í�ní údolí, creeky, zaplavuje voda 
jen ob�as po silných deštích. Stálé �eky jsou p�evážn� na jihovýchod�, z nichž nejdelší je 
Murray s p�ítokem Darling. Také jezera jsou vzácná, zejména ta sladkovodní. M�lká slaná 
jezera leží na pouštních proláklinách a za dlouhotrvajícího sucha vysychají. Z�stávají po nich 
jen solné k�ry nebo tvrdé, rozpraskané bahno. Polopouští s �ídkým porostem je sice nejvíce, 
ale nechybí ani poušt� pravé – t�ch velkých je p�t a menších asi deset. Jsou píse�né, hlinité i 
kamenité. Celkov� zaujímají více než 50 % území.  

Austrálie má v podstat� dv� výrazná ro�ní období - zimu a léto – s charakteristickým 
obdobím sucha a deš��. Léto v Austrálii má dv� podoby. Vydatné dešt� na severu a 
dlouhotrvající sucha na jihu a jihozápad�. Letní monzunové dešt� zasahují celou severní 
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Austrálii a vrcholí v lednu. Po celé t�i až �ty�i m�síce nemine den, aby nepršelo. Koryta �ek v 
krátké dob� p�etékají, z náhorní plošiny Arnhemské zem� se voda valí do pob�ežních nížin 
vodopády a celé toto území se m�ní v m�lká jezera, nad jejichž hladinu se zvedají jen koruny 
polozaplavených strom�. Sm�rem do vnitrozemí a k jihu však srážek ubývá. Samotný st�ed 
kontinentu i jih trpí tou dobou po n�kolik m�síc� suchem a horkem, kdy z jasné oblohy slunce 
svítí až 11 hodin denn�. Na tropickém severu taková vedra nepanují, protože dešt� a obla�ná 
obloha snižují slune�ní svit na 4 až 6 hodin denn�. Nejvyšší letní teploty s denním pr�m�rem 
kolem 36 °C postihují celou centrální a severozápadní oblast. 

V australské zim� se suché a deštivé oblasti navzájem vyst�ídají. S nástupem zimy 
za�íná na tropickém severu období sucha, které trvá n�kolik m�síc�. Za tu dobu slunce vysuší 
skoro všechny �eky, v jejich korytech z�stanou jen m�lké t��ky a louže, spálí veškerou zele�
a mnohé stromy shodí listy. Na jihu tou dobou za�ínají dlouho o�ekávané dešt�, které ale 
nejsou tak prudké a vytrvalé jako tropické lijáky. V �ervenci, kdy australská zima vrcholí, prší 
nejvíce na jihozápad� v okolí Perthu, na jihovýchodním pob�eží Victorie a Nového Jižního 
Walesu a také na hornaté ostrovní Tasmánii. Nejnižší teploty p�icházejí obvykle v �ervenci a 
zasahují p�edevším jih a hornatý jihovýchod. V nadmo�ských výškách nad 600 metr� se 
b�žn� vyskytují mrazy a na svazích nejvyšších hor, Snowy Mountains, padá sníh. 

Celoro�n� suchý a horký z�stává st�ed kontinentu. P�i ro�ním pr�m�ru srážek kolem 
250 mm a teplotách p�es 30 °C je celé vnitrozemí odsouzeno k pouštnímu režimu. V�bec 
nejsušší je Centrální pánev s vysychajícím Eyreovým jezerem uprost�ed, kde spadne za rok v 
pr�m�ru 100-120 mm srážek, ale jsou období, kdy n�kolik let neprší. Pokud se v osmi až 
desetiletých intervalech voda v jeze�e p�ece jen objeví, p�itekla �ekami z okrajových �ástí 
Centrální pánve, kde už bývají srážky hojn�jší. Sv�j vlastní klimatický režim má hornaté 
východní pob�eží, které je pod vlivem pravidelných pasát�. Ty drží teploty v p�ijatelných 
mezích a navíc p�inášejí celkem pravidelné deš�ové srážky. Proto je práv� tento úzký 
pob�ežní pás mezi oceánem a horami nejhust�ji osídlený. Tady stojí nejv�tší australská m�sta 
a p�ístavy a prosperuje také zem�d�lství. 

Ale p�es všechny tyto p�írodní záludnosti bývá Austrálie nazývána š�astným 
kontinentem. Pouhých dvacet milion� obyvatel� využívá bohatství celého kontinentu. Mají k 
dispozici obrovské území, nesmírné zdroje nerostného bohatství a jsou dost daleko od válek, 
spor� a ekologických katastrof zbytku sv�ta. Australané už skon�ili s dobýváním kontinentu a 
stále více se soust�e�ují na jeho ochranu. Krom� zví�at, rostlin a unikátních p�írodních 
scenérií za�ínají poskytovat ochranu i p�vodním obyvatel�m, Austrálc�m, kte�í obývají 
Austrálii asi 50 tisíc let, ale ješt� po�átkem 20. století byli novými osídlenci považováni jen 
za obtížné divochy.  

3. POSTAVENÍ AUSTRÁLIE JAKO TURISTICKÉ DESTINACE 

I když je Austrálie skute�n� mimo�ádn� atraktivní turistickou destinací, z hlediska 
po�tu p�ijížd�jících turist� je její pozice daleko za jinými zem�mi. B�hem roku 2011 p�ijelo 
do Austrálie 5 439 255 zahrani�ních návšt�vník� ve v�ku nad 15 let, což je v zásad� stejný 
po�et jako v roce 2010. Postavení Austrálie jako turistické destinace mezi ostatními zem�mi 
je z�ejmé z tabulky 1. Nejvíce návšt�vník� p�icestovalo z Nového Zélandu (1 066 018 osob), 
následuje Velká Británie (573 553 osob), �ína (512 632 osob) a USA (428 976 osob), viz tab. 
2. Pokud se týká návšt�vník� Austrálie z �eské republiky, ro�n� jich odhadem p�ijíždí kolem 
3 000 (podrobn�jší údaje nem�l autor v dob� p�ípravy tohoto p�ísp�vku k dispozici). 
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Tab. 1: Po�adí zemí podle po�tu zahrani�ních návšt�vník�

Po�adí Zem� Region 
Zahrani�ní 
návšt�vníci 

2011 

Zahrani�ní 
návšt�vníci 

2010 

Zm�na 
2010/2011

1  Francie Evropa 79,5 milion� 77,1 milion� +3.0% 

2  USA Severní Amerika 62,3 milion� 59,8 milion� +4.2% 

3 �ína Asie 57,6 milion� 55,7 milion� +3.4% 

4  Špan�lsko Evropa 56,7 milion� 52,7 milion� +7.6% 

5  Itálie Evropa 46,1 milion� 43,6 milion� +5.7% 

6  Turecko Evropa 29,3 milion� 27,0 milion� +8.7% 

7  Spojené království Evropa 29,2 milion� 28,3 milion� +3.2% 

8  N�mecko Evropa 28,4 milion� 26,9 milion� +5.5% 

9  Malajsie Asie 24,7 milion� 24,6 milion� +0.6% 

10  Mexiko Severní Amerika 23,4 milion� 23,3 milion� +0.5% 

 Austrálie Oceánie 5,4 milion� 5,4 milion� 0% 

Zdroj: World Tourism Organization (UNWTO) 

 Zahrani�ní návšt�vníci strávili v Austrálii celkem 195 000 000 osobonocí (pr�m�r na 
osobu 36 nocí, medián 11 nocí), což p�edstavuje nár�st o 4% ve srovnání s rokem 2010. 
Celkem 64% zahrani�ních turist� navštívilo Austrálii již n�kdy p�edtím  

Tab. 2: Po�ty zahrani�ních návšt�vník� Austrálie v letech 2007 až 2011 dle zemí p�vodu 

Zdroj: Department of Resources, Energy and Tourism, Australian Government 
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Ze všech zahrani�ních návšt�vník� Austrálie, 51% navštívilo New South Wales, 35% 
Queensland a 32% Victorii. Pr�m�rné výdaje rekrea�ních návšt�vník� v Austrálii byly 2 464 
AUD, nejv�tší položkou byly výdaje za potraviny, nápoje a ubytování (1 187 AUD). Jejich 
pr�m�rný výdaj za jednu noc ubytování je 92 AUD na osobu. 

Hlavními d�vody cesty do Austrálie v roce 2011 byly: 

− dovolená: 2 389 360 osob, tj. 44% všech zahrani�ních návšt�vník�
− návšt�va p�átel a p�íbuzných: 1 343 867 osob, tj. 25% všech zahrani�ních návšt�vník�
− pracovní cesty: 909 420 osob, tj. 17% všech zahrani�ních návšt�vník�
− vzd�lávání: 429 411 osob, tj. 7% všech zahrani�ních návšt�vník�
− práce v Austrálii: 138 926 osob, tj. 3% všech zahrani�ních návšt�vník�
− ostatní d�vody: 228 270 osob, tj. 4% všech zahrani�ních návšt�vník�

P�estože Austrálii navšt�vuje relativn� málo zahrani�ních návšt�vník�, p�edstavuje 
turistický ruch významný podíl na tvorb� HDP zem�. V p�íjmech z turistického ruchu 
Austrálie konkuruje ostatním turisticky atraktivním zemím.  

Tab. 3: Po�adí zemí podle p�íjm� z cestovního ruchu celkem 

Po�adí Zem� Region P�íjmy (mld. USD) 

1  USA Severní Amerika 116,3 

2  Špan�lsko Evropa 59,9 

3  Francie Evropa 53,8 

4 �ína Asie 48,5 

5  Itálie Evropa 43,0 

6  N�mecko Evropa 38,8 

7  Spojené království  Evropa 35,9 

8  Austrálie Oceánie 31,4 

9  Indie Asie 27,8 

10  Hong Kong (�ína) Asie 27,2 

Zdroj: World Tourism Organization (UNWTO) 

  Sv�tová organizace cestovního ruchu organizace uvádí, že p�íjmy z mezinárodního 
cestovního ruchu celosv�tov� vzrostly na 1 030 miliard USD (740 miliard EUR) v roce 2011, 
což odpovídá nár�stu v reálném vyjád�ení o 3,8% proti roku 2010, a vykazuje následující 
zem� v první desítce p�íjm� z cestovního ruchu v roce 2011, viz tabulka 3. Z údaj� uvedených 
v této kapitole lze vyvodit následující záv�ry:  

o po�et zahrani�ních návšt�vník� Austrálie velmi zvolna stoupá, od roku 2007 je nár�st 
po�tu p�ijížd�jících návšt�vník� o  4,7% 

o dochází ke zm�n� struktury návšt�vník�, stabilní z�stává po�et návšt�vník� z Nového 
Zélandu, kte�í p�edstavují nejv�tší skupinu, roste však po�et návšt�vník� z asijských zemí, 
zejména z �íny, Malajsie, Indonésie, Indie a snižuje se podíl návšt�vník� z Velké Británie 

o turisté z Evropy p�edstavují pouze 22,2% všech návšt�vník�, celkem 1 208 000 osob 

o v p�íjmech z cestovního ruchu je Austrálie srovnatelná s N�meckem nebo Velkou Británií, 
i když v po�tu návšt�vník� za t�mito zem�mi dalece zaostává; sv�d�í to mimo jiné o tom, 
že pobyt v Austrálii je nákladn�jší, než v jiných zemích, zejména vzhledem k délce pobytu 
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o návšt�vnost jednotlivých oblastí Austrálie je velmi nerovnom�rná, nejvíce navšt�vované 
státy jsou New South Wales, Queensland a Victoria (podrobn�ji viz dále) 

4. NEJVÍCE NAVŠT�VOVANÉ OBLASTI AUSTRÁLIE 

Pro v�tšinu návšt�vník� Austrálie je bezpochyby nejp�itažliv�jší unikátní australská 
p�íroda. Z pam�ti cestovatel� jen t�žko vymizí sv�ží modrá obloha, sko�icov� �ervená p�da, 
pusté rokliny a úchvatné geologické útvary �i formace oplývající spoustou prapodivných 
zví�at a rostlin. Další zajímavostí této krajiny je fakt, že již více jak padesát tisíc let poskytuje 
domov nejstarší dosud žijící lidské kultu�e.  

Obr.1   Nejvíce navšt�vované regiony Austrálie zahrani�ními návšt�vníky 

Nejnavšt�vovan�jší �ástí Austrálie je východní pob�eží, kde leží p�edevším nejv�tší 
australské m�sto Sydney a blízké Blue Mountains, nachází se zde Velký bariérový útes, 
píse�né pláže a v okolí tropického Cairns i deštné pralesy. Druhou �asto navšt�vovanou 
oblastí je „Rudý st�ed Austrálie“ s m�stem Alice Springs a legendární skálou Uluru (d�íve 
používaný název Ayers Rock), kde návšt�vníci zažijí atmosféru neobydleného australského 
vnitrozemí nazývaného „outback“, a sever Austrálie nazývaný „Top End“, tj. m�sto Darwin a 
národní parky Kakadu a Litchfied v jeho relativní blízkosti. Poslední oblastí Austrálie, která 
se objevuje v programech cestovních kancelá�í je jihozápad Austrálie, tj. m�sto Perth a jeho 
širší okolí. Podrobn�jší pohled na návšt�vnost jednotlivých oblastí Austrálie poskytuje 
statistika uvedená na obrázku �. 1. 

Zájezdy �eských cestovních kancelá�í zpravidla sm��ují na východní pob�eží Austrálie 
s návšt�vou Sydney, Melbourne a Velkého bariérového útesu a v�tšinou jsou dopln�né 
návšt�vou Alice Springs a Uluru ve vnitrozemí. Pom�rn� �asto jsou zájezdy do Austrálie 
spojeny s cestou na Nový Zéland nebo Fidži, v tom p�ípad� je však pobyt v Austrálii pouze 
v délce asi deseti dn� a to na v�tší poznání Austrálie rozhodn� nesta�í. Spíše výjime�né jsou 
zájezdy, které zahrnují i západní Austrálii, ty jsou však v�tšinou v trvání 30 dn�. P�íklady tras 
zájezd� do Austrálie jsou uvedeny na obrázcích 2 až 5.      
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Obr. 2 až 5: Typické trasy zájezd� �eských cestovních kancelá�í do Austrálie 

5. TURISTICKY ATRAKTIVNÍ CÍLE V AUSTRÁLII 

Krom� „povinných atrakcí“ zmín�ných v p�edchozí kapitole nabízí Austrálie však 
mnohem víc. Zcela opomíjena v programech zájezd� je Západní Austrálie, zabírající skoro 
jednu t�etinu kontinentu. Najdeme zde jednu z nejodlehlejších �ástí Austrálie, Kimberley, 
která geologicky pat�í k nejstarším oblastem na Zemi. Na území v�tším jak N�mecko se 
nachází mimo jiné národní park Purnululu s unikátním poho�ím Bungle – Bungle Range nebo 
národní park Mitchell River se stejnojmennými vodopády. Zajímavá je polopouštní oblast 
Pilbara s prastarým poho�ím Hammersley Range, které ukrývá ve svém st�edu úchvatné rokle, 
na západním pob�eží pak Žralo�í zátoka s živoucími fosiliemi stromatolity nebo korálový útes 
Ningaloo Reef. Ve stát� Jižní Austrálie stojí na návšt�vu mohutné poho�í Flinders Ranges 
vyr�stající z rozsáhlých pouštních plání a ur�it� Coober Pedy, nejpodivuhodn�jší australské 
m�sto obklopené nejv�tšími nalezišti opál� na sv�t�. Opomíjena je rovn�ž Tasmánie, která je 
sice sou�ástí Australského svazu, p�írodními podmínkami se však zcela odlišuje od 
mate�ského kontinentu. Turistické cíle, které nabízí Austrálie zahrani�ním návšt�vník�m, lze 
shrnout do následujících tematických skupin: 

o divoká p�íroda, pozorování zv��e, ptactva, kv�tin  
o pláže Tichého a Indického oceánu, plavání, surfování 
o korálové útesy, šnorchlování, potáp�ní 
o kultura p�vodních obyvatel 
o moderní kosmopolitní m�sta 
o nerostné suroviny a jejich t�žba 
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o vina�ství a australské víno 
o outdoorové aktivity jako ryba�ení, bushwalking, white-water rafting, lyžování aj.

5.1. Australské národní parky a objekty Sv�tového d�dictví UNESCO  

  Divoká p�íroda, stejn� jako kultura p�vodních obyvatel je nejvíce zachována a 
návšt�vník�m nejlépe zp�ístupn�na v národních parcích. 	ada z nich je rovn�ž vybavena na 
provozování outdoorových aktivit, p�edevším sítí zna�ených turistických tras. 

Obr. 6. Turisticky nejvýznamn�jší australské národní parky 

Austrálie má více než 500 národních park� (viz obr.6) s celkovou rozlohou p�es 
280 000 km2 souše, což p�edstavuje tém�� �ty�i procenta rozlohy Austrálie. Krom� toho je 
dalších šest procent území chrán�no jako státní lesy, p�írodní parky a p�írodní rezervace. 
Vedle pevninských národních park� má Austrálie i 15 mo�ských park�, z nichž rozlohou 
nejv�tší (344 400 km2) je Great Barrier Reef Marine Park. V�tšina národních park� je 
spravována a �ízena vládami svazových stát�, federální vláda spravuje šest národních park�
(národní park Kakadu a Uluru-Kata Tjuta a �ty�i v zámo�ských územích) a dalších 13 
mo�ských park�. 

Vzhledem k mimo�ádným p�írodním nebo kulturním hodnotám je celkem 19 objekt�
zapsáno na listin� Sv�tového kulturního a p�írodního bohatství UNESCO (viz obr.7). 
Všechny tyto objekty p�edstavují rovn�ž atraktivní turistické cíle. 
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Obr. 7. Objekty na seznamu Sv�tového kulturního a p�írodního d�dictví UNESCO 
Zdroj: UNESCO World Heritage Centre 

5.2. Australská m�sta 

Australská m�sta jsou p�ekvapiv� kosmopolitní. Vlny povále�ných p�ist�hovalc� z 
jižní Evropy a nedávno také jižní Asie podstatn� narušily australský „anglocentrismus“. 
Každý australský stát má své hlavní m�sto s neopakovatelným charakterem, což je 
nejpatrn�jší v Novém Jižním Walesu, kde se rozkládá okouzlující Sydney se sv�toznámou 
budovou opery a mostem Harbour Bridge. Poklidná a uvoln�n�jší atmosféra Melbourne 
(Victoria) kontrastuje s vitalitou Brisbane (Queensland), jehož obliba jako turistického centra 
vzrostla po Sv�tové výstav� v roce 1998. Adelaide v Jižní Austrálii má své lidské m��ítko a 
starobylý p�vab, zatímco Perth v Západní Austrálii maskuje svoji izolovanost uhlazeností 
orientovanou na klid a pohodu. V tasmánském Hobartu p�evládají krásn� zachovalé staré 
uli�ky a typickou atmosférou p�ímo�ské metropole. Ú�elov� stav�né administrativní centrum 
v Canbe�e v Teritoriu hlavního m�sta si �asto nedokáže získat pozornost návšt�vník�, zato 
neustávající vzestup a atraktivnost Darwinu oživuje cesty po Severním teritoriu. 

5.2. T�žba surovin jako turistický cíl 

Austrálie je zemí extrémn� bohatou na nerostné suroviny. Má nejv�tší zásoby bauxitu, 
železné rudy, olova, zinku, st�íbra, uranu a pr�myslových diamant�. V posledních dvaceti 
letech neustále stoupají ov��ené zásoby zlata, uhlí, bauxitu, m�di, olova a zinku. Jsou zde 
obrovské zásoby zemního plynu a zna�né zásoby ropy. Austrálie je nejv�tším producentem 
bauxitu a druhým železné rudy, t�etím producentem uranu, zlata, manganu, niklu a �tvrtým 
nejv�tším sv�tovým producentem �erného uhlí, m�di a diamant�.  

Návšt�va n�kterého �inného dolu m�že být pro �adu turist� zajímavým zážitkem a 
p�íjemným zpest�ením cesty. Zejména t�žba takových surovin, jako zlato, opály nebo 
diamanty b�žn� k vid�ní není a pro návšt�vníky Austrálie je to tedy mimo�ádná p�íležitost. 
Pochopiteln� exkurze na d�l v provozu je možná pouze v rámci organizované návšt�vy 
s pr�vodcem, což místní cestovní kancelá�e ve spolupráci s doly bez problém� zajiš�ují. 
Vybrané doly, respektive t�žební oblasti, které je možné navštívit, jsou uvedené na obr. 8. 
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Obr. 8. Vybrané doly, respektive t�žební 
oblasti, které je možné navštívit 

Obr. 9. Nejvýznamn�jší vina�ské oblasti 
Austrálie 

5.3. Australské vina�ství jako turistický cíl 

Austrálie se stala v 90. letech významným producentem velmi kvalitních vín. Vinná 
réva se p�stuje již na cca 169 tisíc ha a ro�ní objem produkce p�esahuje 10,2 mil. hektolitr�, 
což Austrálii �adí na 7. místo ve sv�t� v produkci vína. Zhruba polovina produkce jde na 
export. Návšt�va n�kterého vina�ství spojená s ochutnávkou vína m�že op�t p�edstavovat 
vítané zpest�ení cesty po Austrálii. Nejv�tší vina�ské oblasti Austrálie jsou uvedeny na obr. 9. 

5.4. Outdoorové aktivity 

 Australská p�íroda poskytuje tém�� ideální podmínky pro �adu outdoorových aktivit. 
Jejich za�azení do programu cesty po Austrálii m�že vhodným zp�sobem cestu zpest�it a 
umocnit zážitky z cesty. 

5.4.1. Ryba�ení 

  Rybí symbol Austrálie, za kterým p�ijíždí tisíce rybá��, je ryba barramundi, která 
dor�stá až 160 cm délky a dosahuje 40 kg váhy, viz obr. 10. Tato ryba žije v teplých mo�ích 
poblíž ústí �ek a libuje si v mangrovovém pob�eží, kde je mnoho bahna. Je to predátor, 
nástrahu napadá zezadu a po zaseknutí se nevzdává do posledního výdechu. Oblasti výskytu 
ryby barramundi v Austrálii jsou znázorn�ny na obr. 11. 

Obr. 10: Ryba barramundi  Obr. 11: Oblasti výskytu ryby barramundi (�erven�) 

5.4.2. Bushwalking 

Slovo „bushwalking“ má v australské angli�tin� specifický význam. Ozna�uje p�ší 
turistiku, zejména vícedenní a zdaleka ne pouze v australském buši. Jedine�nost 
bushwalkingu však nespo�ívá ani tak ve speciálním významu, jako spíše v p�írodních 
podmínkách. Málokde na sv�t� se naskytne p�íležitost vychutnávat neuv��itelnou rozmanitost 
krajiny a r�znorodost ekosystém�, v nichž v�tšina rostlinných a živo�išných druh� je 
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endemických. Bohužel prochodit Austrálii b�hem jednoho pobytu nelze. Pro p�ší turistiku v 
Austrálii se nejlépe hodí národní parky, kde jsou vyzna�ené turistické trasy. Na rozdíl od 
Evropy zde však nelze spoléhat na chaty �i jiné zázemí a komfort, ale ve v�tšin� p�ípad�
absolvování turistické, zejména vícedenní trasy, vyžaduje naprostou sob�sta�nost a 
p�ipravenost na nep�edvídatelné události v divo�in� a daleko od lidí. Z mnoha dálkových 
turistických tras je možné uvést alespo� následující: 

•  Larapinta Trail v polopouštní oblasti MacDonnellova poho�í v centrální Austrálii 
•   Overland Track v národním parku Cradle Mountain – Lake St. Claire na Tasmánii 
•   Jatbula Trail v národním parku Nitmiluk v tropickém Severním Teritoriu
•   Thorsborne Trail na ostrov� Hinchinbrook v tropickém severním Queenslandu 

5.4.3 White-water rafting 

I když je Austrálie p�evážn� suchý kontinent, jsou zde i oblasti, které umož�ují 
provozovat rafting na divoké vod�. Jedná se o oblasti východního pob�eží a Tasmánie, kde 
díky pravidelným a docela vydatným srážkám te�ou z hor vodnaté a divoké �eky. Rafting na 
�ece Franklin River, která se vine v délce 125 kilometr� nap�í� národním parkem Franklin 
Gordon Wild Rivers, p�edstavuje spíše výpravu expedi�ního charakteru v centru tasmánské 
divo�iny. Rafting na �ece Johnstone River je v opušt�né divo�in� tropického pralesa 
severního Queenslandu. Doprava k výchozímu místu plavby je helikoptérou. Pe�eje jsou 
jedny z nejnáro�n�jších, které australské �eky nabízejí. Naopak �eka Baron River nabízí lehký 
p�ldenní rafting hned nedaleko Cairns. P�ehled �ek vhodných pro white-water rafting je 
uveden na obr. 12. 

Obr. 12: Australské �eky vhodné pro white-water rafting 

5.4.4. Lyžování  

Sjezdové lyžování je soust�ed�no do nejvyšších australských hor, Snowy Mountains, 
na pomezí stát� Victoria a New South Wales, viz obr. 13. Vybavení st�edisek je na úrovni 
srovnatelné se st�edisky v Alpách, pouze výškové rozdíly sjezdových tratí jsou menší. 
Lyža�ská sezóna trvá od poloviny �ervna do poloviny zá�í a lze tak v rámci jedné cesty do 
Austrálie spojit lyžování s koupáním v mo�i v tropické �ásti Austrálie. 
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Obr. 13. Nejv�tší australská lyža�ská st�ediska 

5.5. Cesty australským vnitrozemím 

Cestování v australském vnitrozemí terénním automobilem p�edstavuje vrcholný 
zážitek s dobrodružným nádechem. Umož�uje poznání té opravdové Austrálie dosud 
nepoznamenané lidskou �inností, sv�ta, který je tak neskute�n� odlišný od všeho ostatního, že 
se zprvu p�í�í tomu uv��it. Z mnoha cest australským vnitrozemím je možné uvést alespo�
následující (viz obr. 14): 

•  Gibb River Road v délce 1 000 km spojující m�sta Broome a Kununurra v 
Kimberley, Západní Austrálie 

•   Tanami Track spojující Alice Springs a osadu Halls Creek v Západní Austrálii, vede 
v délce 1 000 km pouštními oblastmi centrální Austrálie 

•   Oodnadatta Track spojující osady Marla a Marree v Jižní Austrálii, vede v délce více 
jak 600 km pouštními oblastmi Jižní Austrálie kolem jezera Lake Eyre

•   Red Centre Way (d�íve používaný název Mereenie Loop Road) vedoucí podél 
MacDonnellova poho�í spojuje Alice Springs s národními parky Wattarka a Uluru-
Kata Tjuta v Severním teritoriu, délka cca 500 km 

Turisticky nejp�itažliv�jší je nepochybn� cesta Gibb River Road v hornaté oblasti 
Kimberley. Hluboko pro�íznutá údolí a rokle dodávají zdejším poho�ím zdánliv� v�tší 
rozm�ry. Výchozy �ervených skal, ka�ony, vodopády, k nebi tr�ící osam�lé boaby, trsy 
pichlavé trávy spinifex, to vše vytvá�í podmanivou krajinu jakoby z jiné planety. M�ste�ka 
vznikla pouze na okraji této oblasti, jinak tu jsou jen ojedin�lé dobyt�í farmy nebo domorodé 
osady. Na severozápad� kon�í hornatina p�íkrými svahy spadajícími do mo�e. Pob�eží je 
�lenité s hlubokými zálivy, které jsou p�vodní zatopená údolí. Ro�ní srážkový pr�m�r 
v severní �ásti hornatiny je více jak 1 000 milimetr�, a tak zde pramení desítky �ek. Klima je 
tropické, s výrazným obdobím deš��, kdy se �eky m�ní v rozb�sn�né záplavové proudy, a 
obdobím sucha. Území o rozloze 421 000 km2 je prakticky neobydlené a pat�í k posledním, 
civilizací tém�� nedot�eným velkým oblastem divo�iny v Austrálii. P�írodní krásy Kimberley 
tak byly pro naši sou�asnost objeveny doslova nedávno a mnohdy p�edstavují unikátní jevy, 
které nemají jinde obdoby. 
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Obr. 14. Cesty australským vnitrozemím 

   Osou Kimberley je Gibb River Road, cesta vybudovaná jako „beef road" k p�evozu 
dobytka z odlehlých plání a farem. Jedná se o nezpevn�nou pís�itou nebo kamenitou cestu 
sjízdnou pouze vozidly s náhonem na �ty�i kola a výbavou, která umožní p�ežít v p�ípad�
nehody. Gibb River Road zp�ístup�uje n�které p�írodní klenoty Kimberley. Jako první 
sm�rem z Broome je národní park Windjana Gorge, následuje Lennard River Gorge, pak cesta 
p�ekra�uje rozsáhlé poho�í King Leopold Ranges, které je tvo�eno jedn�mi z nejstarších 
hornin na zem�kouli, a postupn� míjí rokliny Bell Gorge, Galvans Gorge a Manning Gorge. 
Umož�uje také p�ístup do národního parku Mitchell River, kde stejnojmenná �eka, tekoucí na 
sever do zálivu Admirality Gulf, vytvo�ila v podložních k�emencích úžasné ka�ony a 
vodopády, které jsou hlavní turistickou atrakcí. Mitchell Plateau, vyzdvižená a lateritovou 
vrstvou pokrytá planina, pak p�edstavuje jedno z biologicky nejvýznamn�jších území 
kontinentu. Dominantní rostlinou jsou zde prehistorické palmy Livistona, které d�íve rostly 
v pralesích na velkých územích a dnes p�ežívají jen na n�kolika málo místech. 

6. ZÁV�R 

Austrálie je obrovská zem�, ideální zejména pro ty cestovatele, kte�í hledají prostor. 
Na své si tam ale p�ijde úpln� každý - od mo�e s korálovými útesy a fantastickými plážemi, 
p�es hory, deštné pralesy, až po poušt� se solnými jezery - to vše nabízí nádherná australská 
p�íroda. Lze tedy právem o�ekávat, že návšt�vnost Austrálie se bude každým rokem zvyšovat. 
Australská vláda p�edpokládá, že v roce 2020 navštíví zemi 8,376 milionu zahrani�ních 
návšt�vník�, z nichž nejvíce bude v té dob� již z �íny.  
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RESUME 

  Although Australia is extremely attractive tourist destination, in terms of the number 
of incoming tourists its position is far behind other countries. During the year 2011 came to 
Australia 5,439,255 foreign visitors over the age of 15 years, which is basically the same 
number as in 2010. Most visitors arrived from New Zealand (1,066,018 people), followed by 
the United Kingdom (573,553 people), China (512,632 people) and the USA (428,976 
people). Estimation of the number of tourists from the Czech Republic, who arrive in 
Australia each year, is around 3,000 people. About 64% of foreign visitors have ever 
previously visited Australia. The main reasons for travel to Australia in 2011were: 

•  holiday: 2,389,360 people, i.e. 44% of all foreign visitors 
•   visiting friends and relatives: 1,343,867 people, i.e. 25% of all foreign visitors 
•   business travel: 909 420 people, i.e. 17% of all foreign visitors 
•   education: 429,411 people, or 7% of all foreign visitors 
•   work in Australia: 138,926 people, i.e. 3% of all foreign visitors 
•   other reasons: 228,270 people, i.e. 4% of all foreign visitors 

  Undoubtedly the unique Australian nature is the most attractive feature for most 
visitors of Australia. Fresh blue sky, cinnamon-red soil, barren gorges and breathtaking 
geological formations rich in lots of strange animals and plants will hardly disappear from 
travellers’ memory. Another interesting feature of this landscape is the fact that for more than 
fifty thousand years has provided a home to the oldest surviving human culture. 

  Czech travel agencies usually focus their tours on the east coast of Australia with a 
visit to Sydney, Melbourne and the Great Barrier Reef and are usually complemented with a 
trip to Alice Springs and Uluru in the interior. Tours to Australia are quite often combined 
with a trip to New Zealand or Fiji. In that case, however, the stay in Australia is usually only 
in a length of about ten days, and it is definitely for greater exploring of Australia not enough. 
The tours that include Western Australia are rather exceptional. 

  Western Australia is very neglected by travel agencies, even when occupying nearly 
one-third of the continent. We can find here one of the most remote areas of Australia, 
Kimberley, which is geologically one of the oldest parts on the Earth. On the area larger than 
Germany is, among other features, Purnululu National Park with unique mountain Bungle - 
Bungle Range or Mitchell River national park with the falls of the same name. There is also 
interesting the semi-arid Pilbara region with ancient mountains Hammersley Range, which 
hides in its centre breathtaking gorges, then on the west coast the Shark Bay with the living 
fossils of stromatolites or Ningaloo Coral Reef. In the state of South Australia it is worth 
visiting the mighty mountains of the Flinders Ranges growing from vast desert plains and 
certainly Coober Pedy, Australia's the strangest town surrounded by the largest deposit of 
opals in the world. Tasmania is also ignored; although it is part of the Australian union, its 
natural conditions, however, are quite different from the mother continent. Attractions which 
Australia can offer to foreign visitors can be summarized in the following thematic groups: 

•   wilderness, observing animals, birds, flowers 
•   beaches of the Pacific and Indian Ocean, swimming, surfing 
•   coral reefs, snorkelling, scuba diving 
•   culture of indigenous people 
•   modern cosmopolitan cities 
•   minerals and their mining 
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•   Australian wines and wineries 
•   outdoor activities like fishing, bushwalking, white-water rafting, skiing, etc. 

  Wild nature, as well as the culture of indigenous people is most preserved and most 
accessible to visitors in national parks. Many of them are also equipped to support outdoor 
activities, especially by network of marked hiking trails. Due to the extraordinary natural and 
cultural values, 19 objects have been declared as the UNESCO world cultural and natural 
heritage sites. All of these objects are also attractive tourist destinations. 

  Travelling in the Australian outback in a 4WD is an extraordinary experience with a 
touch of adventure. It makes one feel the real Australia yet unmarked by human activities, a 
world that is so incredibly different from everything else that at first one does not want to 
believe it. 

  Australia is a huge country, ideal for those travellers who are looking for space. From 
the sea with coral reefs and fantastic beaches, over mountains, rainforests, to the desert with 
salt lakes - all this beautiful Australian country offers to visitors. It can be rightly expected 
that the number of international visitors of Australia will increase every year. The Australian 
Government expects that 8,376,000 foreign visitors will come to the country in the year 2020, 
at that time most of them will be from China. 

Recenzoval: Prof. Ing. Karel Voleský, CSc.,  
 Katedra logistiky a technických disciplín,VŠLG P�erov 
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Abstract 

The study investigates the influencing factors, including stakeholder involvement, that 
determine the current development of trail planning and maintenance in the Slovenský raj 
National Park. The importance of trail planning in park management has been recognised by 
numerous studies and international organisations. The process is ineffective without a useful 
organisational structure to provide for complex inventory of the natural characteristics in the 
area, funding for trail work activities, and assure sustainable and user-friendly trails.  

Abstrakt 

Studie zkoumá ovliv�ující faktory, v�etn� zapojení zú�astn�ných stran, které ur�ují 
aktuální vývoj plánování a údržby stezek v národním parku Slovenský ráj. Význam plánování 
stezek v oblasti �ízení parku bylo prov��eno �etnými studiemi a mezinárodními organizacemi. 
Tento proces je neú�inný bez užite�né organiza�ní struktury, aby se zajistila komplexní 
inventarizace p�írodních charakteristik v oblasti, financování pracovních aktivit na stezkách a 
zajišt�ní udržitelných a uživatelsky p�íjemných stezek.

INTRODUCTION  

Planning of tourist trails is an important management issue in protected natural areas, 
as it directly links with environmental impacts in wider areas of the trail placement. To date, 
tourist trails in Slovenský raj National Park (Fig. 1) are often unable to absorb the present 
tourism load, which left several natural localities in a critical state from aspects of safety and 
nature protection (e.g. Suchá Belá, Košariská pri Podlesku, Kyse�) (Fig.2) (Administration of 
Slovenský raj National Park, 2008).  

Fig.1  Location of the study area Slovenský raj. 
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The inserted map shows the position of the National Park Slovenský Raj (red square) in 
Slovakia. SNV stands for Spišská Nové Ves. Map: Google maps.

Fig.2   The frequently flooded tourist trail in Suchá Belá supports off-trail movement on 
terrains susceptible to erosion 

Tourist trail planning and maintenance is in competence of various stakeholders, and 
the issue also attains academic attention. In Slovakia, the environmental impact of tourism in 
relation to tourist trails have been studied from aspects of carrying capacity, based on 
analyses of abiotic complexes (e.g. Drdoš, 1990, Midriak, 1993 in Baran�ok, Baran�oková, 
2008, Baran�ok, 1996, Hrn�iarová, 2000, Hrn�iarová et al., 2002, Baran�ok and 
Baran�oková, 2008). These studies numerically graded the abiotic factors in aim for a more 
specific assessment. Internationally, studies evaluated the trail degradation by a less 
quantifying approach, e.g. in study of tourist trail degradation by hiking by Bielawska and 
Tsermegas (2009),  an experimental study of trail degradation by  hiking and biking by 
Thurston and Reader (2001), and a science review of trail resistance to tourism load by 
Marion and Wimpey (2007). The mentioned international studies conclude that an appropriate 
tourist trail (by surface and layout) is able to protect the natural environment by absorbing and 
suitably distributing the tourist impacts. This view is shared by organisations actively 
involved in tourism planning by among other publishing manuals guiding the trail planning 
process, aimed at site managers (e.g. publications on trail planning and management by
Ecological Tourism in Europe and UNESCO MaB, 2007, California State Parks and Rec., 
2012, Forest service technology and development program, 2007, International Biking 
Association, 2012).  

TRAIL PLANNING 

The process of trail planning is affected by the present stakeholders and the various 
interests they represent, along with the amount of competence/financial power they possess. It 
is useful to create a general overview of stakeholder interests, which for the study area can be 
viewed in Figure 3.  
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Fig. 3: Stakeholder interests in Slovenský raj National Park 

Among the key considerations for a trail planning that would protect the surrounding 
environment, and require minimal maintenance, is conducting a complex inventory of the 
natural characteristics. This inevitably includes scientists in cooperation with the recreational 
managers. However in avoiding user conflict and assuring an effective trail management, it is 
vital to include all of the interested parties (Fig. 4).  

Tourist trails in National Park Slovenský raj officially fall within the ownership of the 
communes as outlined by the land use plans, therefore the communes should also provide for 
financing of the trails. The trail works are however carried out by the Administration of the 
National Park Slovenský raj, the scouts and the Slovak organisation of tourists. These are 
actors who have the actual knowledge of the tourist trail condition, and who initiate 
improvement. However, the negotiation with the communes for funding of trail work is often 
problematic, as the communes have to fulfil numerous aims within the budget.  
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 Legislation and key documents concerning nature conservation 
and tourism 

 Slovenský raj National Park management plan 
 Management plan for the Slovenský raj Site of Community 

Interest 

���������	�
������������

(according to IUCN, Act 
on land and nature 
protection, National 
Park management 

plan)   

�
 DAPHNE – Institute of Applied Ecology 
 Academics 
 Slovak scouts 
 Organisation of slovak tourists  
 Speleology Club of Slovenský raj 
 Other third sector organisations, e.g. WTO, WWF 
 Ministry of environment 

�

 Communes: Hrabušice, Smižany, Spišské Tomášovce,     
 Letanovce 
 Mikroregión Slovenský raj  
 Associatin of villages in Slovenský raj 
 Košice Self-governing Region 
 Visitors
 Locals 
 Investors and  businesses  
  Ministry of Transport, Construction and Regional�Development

 National Forestry Centre in Zvolen – Lesnícky výskumný     
 ústav 
 Forresters 
 Agricultural coopearitves 
 Land owners 
 Mnistry of Agriculture and Rural Development  

1. Nature�protection�

2. Recreation and  
tourism 

3. Forestry and 
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Fig. 4: Key stakeholders to be involved in the particular steps of trail planning (based on 
Ecological Tourism in Europe and UNESCO MaB, 2007, Forest service technology and 
development program, 2007, International Mountain Bicycling Association, 2012, California 
State Parks and Rec., 2012, modified) 

The trails, however, are often devastated and need additional maintenance due to 
inappropriate initial design and construction. For instance in Suchá Belá, several basic rules 
of tourist trail construction seem to be ignored – the rules of maximal trail and terrain 
inclination, outsloping the trail tread, avoiding level terrains, and if building on unstable 
terrains, stabilizing the terrain to minimize the impact of geohazard activities (Fig.5 ).  

A
Fig. 5:�Examples of geohazard activity directly affecting the trail. A) Trail covered by a slide 
B) Trail covered by rocks fallen from adjacent rock walls �
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The main causes and effects of the current trail planning process is shown in Figure 6 
by the conflict tree, an often used visualization tool for understanding of prioritised conflicts.

Fig. 6:  Conflict tree for trail planning in the National Park Slovenský ráj�

B 
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��������   � Increased geohazard activity (erosion, rockfall, rock 
sliding, weathering) 
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CONCLUSION 

The current tourist trail outline is in several natural localities of Slovenský raj National 
Park cannot prevent off-trail movement and absorb the trampling disturbance. The trails are 
often placed on frequently flooded terrain levels. The water devastates the tourist trail 
infrastructure, and cause tourists to find alternative paths on exposed terrains predisposed to 
geohazard activities. To support an effective tourist trail planning that minimise 
environmental impacts, the key role of scientists and appropriate funding has to be recognised 
in the process. Encouraging of the different stakeholders, including communities, to take 
action and create preventative measures, can be aided by providing statistical and terrain 
reports based on stands of practitioners and academics. The process has to be based by an 
effective organisation scheme for competences and funding, which often depend on 
appropriate law enforcement.  
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Abstrakt 

Odborná zahrani�ní exkurze je složitý logistický problém který nelze nazvat 
zásobovacím �et�zcem, jak je zvykem v logistice, ale je to p�eprava skupiny lidí a v tom je 
složitost návrhu i organizace takové cesty. Odborné zam��ení takové akce je p�edem ur�eno 
pro malou skupinu odborník�. Proto je organizace každé takové cesty prakticky originál. P�i 
opakování se �asto m�ní destinace, m�ní se navštívené podniky, m�ní se odborné zam��ení 
cesty. Proto je opakovatelnost takových akcí prakticky malá a v tom je její složitost. Již 
samotná koncepce takové cesty je náro�ný úkol. Návrh odborné exkurze v jiné zemi je 
založen na odborných znalostech organizátora a informace které mu ješt� k pot�ebným 
znalostem chybí, musí pe�liv� dostudovat. V �lánku je shrnuto n�kolik zkušeností získaných 
p�i organizaci mnoha zahrani�ních odborných exkurzí. 

Abstract 

Professional external excursion is a complex logistical problem that cannot be called 
supply chain management, as is common in logistics, but it's transport groups of people and 
this is the complexity of the design and organization of such a journey. Professional 
orientation such actions are preordained for a small group of experts. Therefore, the 
organization of each such journey is almost always original. When repeating excursions, often 
change destinations, varies visited businesses, changing specialization path.� Therefore, the 
repeatability of such actions is practically small and this is its complexity. Even the concept of 
such a journey is an arduous task. Design of expert excursions in another country is based on 
expert knowledge and information organizer that he still missing the necessary knowledge, 
must be careful to graduate. This article summarizes some of the experience gained in 
organizing many international field trips. 

Klí�ová slova 

Logistika turistiky, odborná exkurze, organizace zahrani�ní cesty 

Keywords: 

Logistics of tourism, expert excursoins, organization of abroad trips 

1. ÚVOD 

Cestování je velmi významná �ást poznávání sv�ta kolem nás. Jeden z p�ínosu 
cestování je také rozši�ování odborných znalostí ve své profesi. Prostoje také do výchovy 
odborník� na Vysoké škole logistiky v P�erov� za�azena problematika organizace odborných 
exkurzí. Je to náro�ná �innost, protože žádá ur�ité odborné znalosti v oboru, na který bude 
exkurze zam��ena. Jedna z podstatných v�cí, p�i organizaci odborné exkurze je alespo� slušná 
znalost stavu techniky, metod výroby a výsledných produkt� ve vlastní zemi, aby ú�astníci 
zbyte�n� neobdivovali to co je u nás lepší a aby dovedli alespo� �áste�n� poznat to co je jiné 
a jek je zjišt�ný rozdíl významný. Pokud si organizátor odborné exkurze toto uv�domí, tak je 
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tém�� jisté, že jeho práce vložená do p�ípravy a organizace odborné exkurze bude velmi dob�e 
hodnocena.  

2. CESTOVÁNÍ A LOGISTIKA 

Logistika a zahrani�ní cesta, pat�í to k sob�? Pat�í cestovní ruch do oblasti logistiky? 
Je to zásobovací �et�zec, tedy Supply Chain Management? Je to zásobování nebo výroba, 
nebo skladování? Je to p�eprava výrobk� podle pravidel ve správný �as, na správném míst�, 
ve správné kvalit�, za p�ijatelnou cenu? N�jak to spolu nehraje anebo hraje? 

Vezm�me to jinak. Logistika je �ízení p�epravy. To již je lepší definice. Cestování je 
p�eprava v každém p�ípad� a z jakéhokoliv pohledu. �ízení to je také ve všech p�ípadech a 
vždy. Takže záv�r je, že když n�co, v tomto p�ípad� n�koho, p�epravujeme a bez �ízení to 
nejde, tak taková �innost do logistiky pat�í. 

Takže skupina lidí se p�epravuje z jednoho místa na druhé, nebo s jednoho místa na 
n�kolik jiných míst a to zcela cílen�, plánovan�, s predikci všech �innost celého �ídícího 
algoritmu. Vše musí probíhat v plánovaném �ase, v plánované kvalit�, po správných a p�edem 
zvolených destinacích a za p�ijatelnou cenu. Má to p�ece zcela nepopiratelný charakter a 
nepopiratelné znaky logistického �et�zce. 

Podívejme se na obr 1. Máme skupinu lidí, kterou pot�ebujeme p�epravit postupn� do 
všech destinací, ve stanovených �asech a v každé destinaci musíme zajistit n�kolik podobných 
p�eprav ale v menších rozm�rech a po celou dobu musíme trvale zajiš�ovat, mimo p�epravu 
všechny pot�ebné životní podmínky jako stravu, odpo�inek, zajišt�ní zdravotních pot�eb a 
jiných nezbytných služeb.  

Obr. 1  Princip p�epravy skupiny lidí po p�edem plánované trase 

Je to, z hlediska �ízení p�epravy, tedy logistiky velmi náro�ný úkol, který je mnohem 
náro�n�jší než klasický SCM kdy se zajiš�uje pouze p�eprava od výrobce k zákazníkovi.  

P�i takových p�epravách se tém�� vždy st�ídají p�epravní prost�edky a to od letadel až 
po rikše a lanovky.  V logistice cestovního ruchu máme k dispozici velký po�et možnosti 
p�eprav a to až po p�ší ch�zi. Nic z toho nem�žeme zanedbat. Navíc musíme uvažovat, že 
v mnoha p�epravách „cestuje“ také �idi�, který má stejné nároky jako každý ú�astník na 
odpo�inek, na relaxaci, stravu, ubytování apod. Tomu také musíme p�izp�sobit �asový 
harmonogram p�epravy a práv� toto je významný prvek bezpe�nosti ú�astník�. 
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P�i takové logistice musíme mnohem více než jinde, využívat p�epravní modely, 
mapy, metody opera�ní analýzy, vícekriteriální optimalizaci a vlastnosti grafových struktur, 
metody cestování v grafech, redukce reálné situace na systém a to všechno s návaznosti na 
ekonomiku.  

Je vid�t, že logistika cestování je na teoretické metody �ízení velmi náro�ná. Sou�asný 
stav IT vytvá�í velmi vhodné prost�edky, ale je na znalosti velmi náro�ný. Práv� proto byl 
tento studijní obor na VŠLG zaveden a je reálný p�edpoklad, že absolventi tohoto oboru se 
uplatní snadno i v jiných jednodušších oblastech logistiky.   

3. CÍL ODBORNÝCH EXKURZÍ 

První a nejd�ležit�jším rokem p�i organizaci odborné exkurze, stejn� jako p�i všech 
�innostech, které d�láme je stanovení cíle této cesty. Je to nejen d�ležitý krok, ale také 
zajišt�ní úsp�chu takové cesty, zajišt�ní dostate�ného po�tu zájemc� a také možnost 
opakování takové akce. Protože mám dobré zkušeností s organizací zahrani�ních odborných 
exkurzí, tak budou pom�rn� �asto uvád�ny p�íklady z hornictví. Tak na p�íklad si stanovíme 
jako cíl odborných exkurzí zvýšení odborností manažer� d�lních podnik�. M�li by získat co 
nejvíce informací o organizaci podniku, o zajišt�ní prodeje výrobk� a o zvyšování efektivity 
výroby. Rad�ji si více cíl� nedávejme, protože bychom to t�eba nemohli zajistit a ú�astníci by 
prámem byli nespokojeni. Z tohoto pohledu je nesmírn� významná skute�nost na to je vysoká 
škola. Na vysoké škole jsou ti neinformovan�jší odborníci v daném oboru a navíc když jim 
p�edvedeme, co existuje v naší zemi a co umíme my, tak si jednak získáme vážnost a také 
partnery pro další spolupráci. Tam, na vysoké škole jsou ti, kte�í vychovali �adu odborník� v 
daném oboru a znají osobn� ty, kte�í mají vysoké postavení a mohou pomoci p�i spolupráci 
mezi podniky v zahrani�í. Toto je pro skute�né odborníky neocenitelná zkušenost. 

Nap�. v jednom odborném �asopise jsem se do�etl o 
pln� automatizované úpravn� polymetalických rud 
obsahujících zlato, st�íbro, m�� zinek apod. na dole Santa 
Barbara ve východní �ásti Cordilliery v Mexiku. Pro 
odborníky v 	eské republice to je zcela ojedin�lý projekt. 
Takže cíl je Mexiko a automatická úpravna 
polymetalických rud v 	R není. Podívat se na jeden d�l do 
Mexika je pon�kud nesmyslná myšlenka a proto je 
zapot�ebí tento zám�r vhodn� odborn� doplnit. Tak 
za�neme studiem zajímavých geologických a hornických 
míst v Mexiku. Ihned na za�átku využijeme výše uvedenou 
radu. Najdeme na internetu vysoké školy s hornickým 
oborem, tam katedru s odbornou náplní hornictví a 
úpravnictví a také geologii, která je nedílnou �ásti hornictví. 
Tam najdeme podle publikací vhodnou osobu. 
Prostudujeme n�které jeho práce, najdeme mezi 
potenciálními ú�astníky, kdo by mohl p�ednést odborný 
referát (zajímající ob� strany) a pak píšeme.  

Nabídneme naše znalosti formou p�ednášek a 
požádáme o podobné informace o hornictví, úpravnictví a 
geologii v cílové zemi. P�í p�íprav� této koncepce jsme narazili na informaci o t�žb� m�di 
s využitím bakterií vysoko v horách Peru což je pro horníky velice zajímavé a máme další 
nám�t na další cestu. 

Pro dostate�nou odbornou nápl� cesty do Mexika pot�ebujeme ješt� další odbornou 
nápl� a tak hledáme dále a narazili jsme na hornickou konferenci, která se bude po�ádat 

Obr. 2 Te� nás �eká 12 
           hodin v letadle 
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v turistickém st�edisku Puerto Valarta a to je zlatý h�eb exkurze. Konference se vždy po�ádá 
v dob�, která je pro vybranou oblast ta nejvhodn�jší a tak máme i ten nejlepší termín pro 
po�ádání odborné exkurze do Mexika. 

Když k tomu p�idáme další nesmírn� zajímavé historické stavby v Mexiku, tak máme 
program velmi zajímavé cesty napln�ny. Z geologického hlediska je zajímavý druhý nejhlubší 
ka�on na sv�t� kde žijí ješt� dne p�vodní indiáni. Když budeme v Mexiku, tak si nem�žeme 
nechat ujít pyramidy Azték� a nádherné stavby Máj� a odborná i kulturní nápl� exkurze je 
napln�na a te� si m�žeme sestavit celou koncepci projektu. 

4. KONCEPCE PROJEKTU 

Cesta bude, podle naší p�edstavy, ur�ena manažer�m na vyšší �ídící úrovni. Z toho 
vyplývá jeden d�ležitý fakt a to je, že maximální doba exkurze jsou 3 týdny, tedy lépe jenom 
20 dn� a to od odjezdu do p�íjezdu. Je to proto, že špi�koví manaže�i necht�jí ve firm� dlouho 
chyb�t. 

Podle doby jednání konference máme ur�eno období, kdy je možné cestu uskute�nit. 
Pokud presence ú�astníku konference za�íná v pond�lí, tak se bude nutné ubytovat nejpozd�ji 
v pond�lí ve�er.  

Protože p�iletíme do hlavního m�sta, tak tam navštívíme univerzitu, kde jsou dva 
nejv�tší meteority, které dopadly na zemi. Na to pot�ebujeme minimáln� jeden pracovní den, 
tedy pátek. P�ílet do Mexika musíme naplánovat na �tvrtek a tím získáme sobotu a ned�li na 
prohlídku historických zajímavostí m�sta a také na zajímavé stavby z období vlády Špan�l�
ve m�st�. Navíc sobota a ned�le jsou normáln� dny pracovního volna a proto jsou vhodné pro 
prohlídky památek, které nemají p�ímou souvislost s odborným programem. 

Abychom šet�ili �as, tak 
m�žeme odjezd z místa konfe-
rence naplánovat na st�edu 
odpoledne a máme první �ást 
cesty �áste�n� naplánovanou a 
budeme pokra�ovat na map�. 

Na map� najdeme 
místa, do kterých budeme 
cestovat. Vidíme, že mezi 
vybranými oblastmi jsou velké 
vzdálenosti. To nás vede 
k tomu, že budeme muset 
použít vícekrát letadlo. Když 
ale cestujeme letadlem, tak 
zase nepoznáme tu zemi, ve 
které jsme. Nemáme p�ímý 
kontakt s p�írodou té zem� a nepoznáme blíže p�írodní podmínky. Nepoznáme, jak lidé bydlí 
na vesnicích apod. Proto je vhodné použít na n�které cesty autobus. Cesta autobusem je zase 
pomalá a tak je vhodné ji ob�as p�erušit prohlídkou n�jaké p�írodní nebo technické 
zvláštnostmi.  

Takže koncept cesty m�že být v prvním p�iblížení následující: 

• P�ílet do hlavního m�sta Mexico City, návšt�va Univerzity, pyramidy Azték�
• P�ejezd autobusem do Puerto Valarta, konference, vyjíž�ka za velrybami 
• P�elet do Chihuahua, autobusem na hlubinný d�l a automatizovanou úpravnu na 

dole Santa Barbara, p�ejezd do m�ste�ka Kryl a ka�on Barranca del Cobre   

Obr. 3   První p�edb�žný návrh cesty po Mexiku 
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• Celodenní p�ejezd autobusem od západního pob�eží až na východ do oblasti dol� na 
�erné uhlí  Monterrey exkurze do hutí 

• P�elet na Yukatan, exkurze autobusem na t�žbu soli a na plantáže palem na výrobu 
sisalových lan a na pyramidy May�

• P�elet do hlavního m�sta a odlet do Evropy 

Na základ� tohoto konceptu m�žeme hledat ú�astníky. 

5. VÝB�R Ú�ASTNÍK�

Máme již tém�� jasnou p�edstavu o koncepci exkurze a tak m�žeme uvažovat o výb�ru 
ú�astník�. Není to exkurze pro kohokoliv, ale jenom pro odborníky a p�ípadn� jejich p�átelé 
nebo partnerky. Upozorníme, že program není p�izp�soben pro partnerky, které nepracují 
v daném oboru (nepo�ítá se s návšt�vou nákupních center a pobytem na plážích). Hledáme 
odborníky v daném oboru, kte�í jsou ochotni ob�tovat své pohodlí poznávání nových v�cí.  

P�ipravíme dopis, ve kterém popíšeme n�kolika málo v�tami, kde se pojede a jaký je 
cíl exkurze. Dopis m�že být maximáln� polovina strany, protože delší tém�� nikdo nep�e�te. 
V p�íloze dáme zatím pouze koncepci p�ipravované exkurze s poznámkou, že pozd�ji sd�líte 
podrobný plán cesty a všechny další podrobností a do kdy bude zapot�ebí vypsat závaznou 
p�ihlášku. Cenu v tomto dopise neuvedeme, protože ješt� m�že být ovlivn�na po�tem 
zájemc� a také jednáním se zahrani�ními cestovními agenturami, se kterými sjednáme n�které 
služby.  

Mimo tento dopis ješt� zavoláme, nebo navštívíme potenciální zájemce, pokud je 
známe. M�žeme navštívit i ty mén� známe, ale pak si o nich zjistíme co nejvíce informací, 
abychom se mohli vyjád�it i k jejich významnému postavení, k jejich zásluhám apod. Pokud 

Obr. 4   P�edb�žný �asový harmonogram cesty na Aljašku 
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n�co chceme po n�kom, koho známe málo a chceme jej navštívit, tak nikdy za ním nejdeme 
nep�ipraveni. P�i každém jednání zjistíme, jestli doty�ný nemá spolupracovníky nebo známé 
kte�í by také mohli být potenciální zájemci o p�ipravovanou exkurzi. 

Pokud již máme p�im��ený po�et zájemc�, tak zbývá ješt� jeden t�žký úkol a to je 
zjistit alespo� trochu povahové vlastnosti ú�astníku, jestli n�který není konfliktní typ. Takový 
�lov�k m�že svým jednáním úpln� znehodnotit kvalitu celého zájezdu. Takovému zájemci se 
omluvíme, že plánovaný po�et je již napln�n, ale že s ním po�ítáte p�i dalším tematicky 
podobném zájezdu. Poté za�ne práce s p�ípravou podrobného plánu cesty. 

6.  P�ÍPRAVA PROJEKTU 

P�edb�žný plán exkurze již máme p�ipravený a tak m�žeme za�ít s up�esn�ním 
d�ležitých detail�. 

Zvolme si nyní jako další p�íklad hornickou exkurzi na Aljašku. Za�neme letadlem. 
Zjistíme, kdy bývají pravidelné odlety a v kolik hodin. Pak vybereme odlet, podle doby letu a 
p�ípadných p�estup� tak, abychom do cílové destinace p�ilet�li v sobotu nebo ned�li a m�li 
�as na aklimatizaci. Pokud se poda�í p�ilet�t a ubytovat se p�ed polednem, tak ješt�
p�ipravíme odpoledne krátkou seznamovací exkurzi po cílovém m�st�. Dejte pe�livý pozor na 
to, aby každý ú�astník m�l stále u sebe název hotelu, jeho adresu a telefon na recepci. Nap�. 
v 	ín� nepom�že mobil, protože i když od p�átel zjistíte název hotelu, tak mu taxiká� nebude 
rozum�t i když se budete snažit to �íct �ínsky. 

Další den za�íná exkurze. Bylo by dobré, kdyby zpáte�ní cesta vedla kolem n�jaké 
zajímavosti specifické pouze pro tuto oblast nebo pro tuto zemi. 

Pokud bude nutné volit dv� náro�né exkurze za sebou, tak musíme vložit jeden den 
odpo�inkový program. Nap�. výlet lodí za velrybami, cestu autem v píse�ných dunách, 
procházku chodní�kem ve skute�ném pralese apod. 

Významným prvkem exkurze bude návšt�va univerzity. Již p�edem se dohodneme 
s d�kanem vhodné fakulty a pak s vedoucím vhodné katedry na programu. Hned v za�átku 
nabídneme, co m�žeme ud�lat my. P�ednášku, instruktáž speciálního programu, který 
používáme, možnosti navázat v�deckotechnickou spolupráci, možnosti vým�ny student�
apod. Pokud nepracujeme ve škole, tak o zajišt�ní této �ásti požádáme zkušeného pedagoga, 
který m�že jet s námi. Pak navážeme našimi požadavky. P�edem si zjistíme, co nám vybraná 
univerzita m�že nabídnout, jakou �innosti je jedine�ná. Nap�. �eší úkol plnou automatizaci 
rudného dolu, navrhla zcela specifický kombajn na ražení chodeb, �eší samostatnou ch�zi 
robota apod. 

Požádáme potenciální ú�astníky, 
jestli nemohou p�isp�t k jednání na 
univerzit�. Nap�. sd�lením informací o 
novém výrobku, který prodávají, rozdáním 
propaga�ních materiál� své firmy apod. 
Takto si zajistíme hodnotné informace o 
oborech, o které se zajímáme. Na univerzitu 
p�ijdeme jako odborníci, v�dci, výzkumní 
pracovníci apod. a pro domácí presentujeme 
jinou zemi a hlavn� i svou kulturu. Proto je 
vhodné, a podle mého názoru nutné, p�ijít 
ve spole�enském obleku. Nevhodným 
oble�ením sd�lujeme, že jejich fakulta, 
katedra, pracovišt� nemá pro nás velký Obr 5  Plánovaná cesta po Aljašce byla 

jednodušší
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význam, ale že jsme ochotni ztratit náš �as v jejich spole�nosti. 

Na každé pracovišt� je vhodné p�inést t�i až �ty�i dárkové p�edm�ty jako pod�kování 
za jejich �as. Komu je dát je t�žký problém a musíme vždy improvizovat. N�kdy je vhodné 
dát dárky na po�átku, n�kdy na záv�r. 	asto se vyplatí nechat si rezervu pro toho posledního 
pracovníka, který se vám ob�tav� v�nuje a p�itom to má to od vedoucích na�ízeno.  

Takto postupn� sestavíme podrobný plán cesty. P�íklad takového plánu je vybrán 
z odborné exkurze na Aljašku.  

7. Jednání se zahrani�ním partnerem 

Takto promyšlen plán ale ješt� není definitivní. Velmi �asto se musíme obrátit na 
n�jakého, nebo n�jaké zahrani�ní partnery aby nám p�i zajišt�ní n�kterých aktivit pomohli. 

Zajišt�ní návšt�vy školy není velký problém, protože napíšeme p�ímo na d�kana 
fakulty a požádáme jej o p�ijetí na fakult� se sd�lením našich p�edstav a konkrétními 
p�ednáškami, které bychom mohli ud�lat my a požádáme o p�ednášky z témat, které nás 
zajímají. V dopise se zmíníme o jeho odborných aktivitách a o n�kterém významném projektu 
který se �ešil na jeho fakult�. Nap�. p�i návšt�v� univerzity v Helsinkách to byl projekt pln�
automatizovaného dolu. Takto m�žeme o�ekávat p�íznivou odpov��. 

O exkurze v jiných podnicích m�žeme op�t požádat podobným dopisem p�ímo my, ale 
druhá, docela dobrá možnost je, že se obrátíme na n�kterou cestovní kancelá� s žádosti o 
zajišt�ní exkurze ve vybraném podniku, který bychom cht�li navštívit, co bychom cht�li vid�t 
a jestli nám mohou zajistit i dopravu tam a zp�t. Je pravd�podobné, že nám to všechno zajistí, 
ale bude to dražší. Je také možnost poslat na cestovní kancelá�i celý náš pracovní itinerá� a 
požádat o jeho zajišt�ní. Je to sice dražší, ale máme menší riziko, že n�co nevyjde. To ale v 
p�ípad�, že je cestovní spole�nost spolehlivá. Abychom se v takovém p�ípad� vyhnuli riziku, 
je dobré zjistit, kdo z ú�astník� má v cílové destinaci p�ítele, který potvrdí, že ta cestovné 
kancelá� je dobrá a spolehlivá. Na našem p�íkladu exkurze na Aljašku jsme exkurze zajistili 
p�es p�ítele,  profesora na univerzit� ve Fairbanks. 

Obr.6 Poslední verze itinerá�e, ale i ten byl po p�íletu zm�n�n
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V záv�ru t�chto jednání již m�žeme up�esnit celkovou cenu a požádat ú�astníky o 
závaznou p�ihlášku s tím, že jím brzy pošleme podrobný plán celé exkurze. Po takové 
p�íprav� a n�kolika jednáních se zahrani�ními partnery m�žeme sestavit podrobný itinerá�
naší exkurze, který je pro cestu na Aljašku na obr. 6. 

8.  SETKÁNÍ Ú�ASTNÍK�

Te� když je všechno vyjasn�né, je velmi vhodné svolat všechny ú�astníky. Odbornou 
exkurzi nebudeme po�ádat pro velký po�et ú�astník�. Podniky, které chceme navštívit, by 
velký po�et ú�astník� odradil. Na této sch�zce seznámíme všechny ú�astníky mezi sebou, aby 
se co nejlépe poznali. Dále p�ipravíme p�ednášku o celé cest� s promítáním fotografií ze 
zajímavých míst, které navštívíme. Nejd�ležit�jší však je to, že od ú�astník� již na této 
sch�zce uslyšíme, jaký je jejich názor na všechny aktivity po dobu celé cesty. Jejich 
poznámky velmi pozorn� vyslechneme a probereme vše co je ješt� k �ešení. Pozor na to 
abychom neslíbili n�co, co si nejsme jisti, že m�žeme zajistit. 

Pokud bude ubytování ve dvoul�žkových pokojích, tak je velmi d�ležité, aby se oni 
dohodli kdo s kým bude mít spole�ný pokoj. Pokud bude ubytování ve dvoul�žkových 
pokojích, tak je nutné požádat hotel, aby nep�id�loval pokoje s manželskými postelemi. 
Pokud n�kdo požaduje zásadn� bydlet sám, tak se to musí, pokud možno zajistit, ale za 
zvýšenou cenu. Pokud bude na n�kterém míst� bytování v chatkách, tak již na této sch�zce je 
vhodné dohodnout, kte�í ú�astníci budou v chatce. Takto se vyhneme mnoha problém�m. 
Pokud bude n�který ú�astník požadovat v letadle první t�ídu, tak je nutné mu to zajistit. Nap�. 
je hodn� vysoký nebo široký a do prostoru sedadel ekonomické t�ídy by se nevešel. Cena za 
letenku v první t�íd� je cca trojnásobná oproti cen� v ekonomické t�íd�. 

Nezapome�te upozornit i napsat do dohody, kdy zájezd za�íná a kdy kon�í. Je to 
exkurze pro odborníky, takže zájezd m�že za�ínat na letišti a kon�it na letišti. Nebo m�že 
za�ínat nástupem do letadla a kon�it p�íjezdem na letišt� odletu. 

Pokud jsou n�které podrobnosti ješt� nejasné, tak je nutné probrat n�kolik variant 
�ešení a dohodnout se která varianta je nejlepší. Nap�. práv� na Aljašce jsme byli ubytování na 
horské chat�, kde byl jenom majitel a my a tak se ve�e�e p�ipravila podle toho, co bylo 
v ledni�ce a co majitel um�l p�ipravit. Druhá možnost byla bez ve�e�e a využit vlastních 
zásob. Nebo velmi individuální nákup toho co m�l vedoucí na chat� k dispozici bez va�ení. 

Takto jsme tém�� p�ipraveni na zajímavou exkurzi a již v klidu �ešíme drobnosti, které 
se vyskytnou. Je ješt� nutné na sch�zce upozornit na možnosti stornovat p�ihlášku na exkurzi 
a toto p�esn� napsat do závazné p�ihlášky, protože pokud je nap�. 10 ú�astník� a 4 se cht�jí 
odhlásit, tak na krytí náklad�, by vložné od 6-ti ú�astník� nesta�ilo.  

P�i takové exkurzi je velmi výhodné, i když ne nutné, aby každý ú�astník m�l svou 
letenku. Je to výhodné proto, že se po letištích mohou ú�astníci pohybovat samostatn� a sami 
si hlídají odlet. Nap�. když se na další letadlo �eká 18 hod., tak si n�kte�í ú�astníci mohou vzít 
taxi a podívat se sami po okolí. 

Na záv�r toho setkání upozorn�me, že zm�na �asového pásma má zna�ný vliv na 
fyzický a psychický stav ú�astníka. Je to proto, že se chce spát v jinou dobu, že �lov�k má 
hlad v jinou dobu, nem�že se soust�edit, když žil 20 dn� tam kde v poledne byla p�lnoc. Proto 
je zapot�ebí jeden až dva dny po p�íjezdu nevykonávat práce náro�né na soust�ed�ní. 

9.  PR�B�H CESTY A �EŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉM�

V pr�b�hu cesty se m�že vyskytnout tém�� cokoliv. Vždy je nutné všechny ú�astníky 
o ne�ekané situaci informovat, ale až tehdy, kdy již víme, že se ne�ekaná situace v krátké 
dob� nevy�eší. Nap�. p�i cest� na Aljašku nep�ilet�lo letadlo z Frankfurtu a tak „naše letadlo 
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z Frankfurtu“ odlet�lo do USA bez nás. Letecká spole�nost se o nás postarala, ale na Aljašku 
jsme p�ilet�li o den pozd�ji a jinou trasou. Dokonce hrozilo, že se budeme muset rozd�lit a na 
dv� letadla a na Aljašku dolet�t po �ástech a v r�zných termínech. To nebylo nejhorší, ale 
nemohli jsme se spojit s cestovní kancelá�í v Anchorage. Díky internetu a pe�livosti majitelky 
cestovky v Anchorage si sama zjistila ve které letadle je „Strakos and company“ a kdy a 
odkud p�iletí do Anchorage. Po p�íletu jsme se dozv�d�li, že nebudeme cestovat s v�tší 
skupinou, ale že máme zamluvený mikrobus a budeme cestovat sami mezi místy, které jsme 
si zvolili. Na všechno jsme ale dostali Vouchry a tak cesta vyla ješt� zajímav�jší, než jsme si 
p�edstavovali. 

10.  UKON�ENÍ 

Cesta zp�t m�že být také n�kdy náro�ná. Všichni jsou již unavení a byli by rádi co 
nejd�íve doma. N�kte�í ú�astníci jsou již na sebe alergi�tí a vznikají hádky. Pokud má každý 
samostatnou letenku, tak poslední ve�er p�ed odletem všechny svoláme, krátce zhodnotíme 
celý zájezd napíšeme si p�ipomínky, hlavn� ty kritické, také zopakujeme kdy a jak odjíždíme, 
kdy musíme uvolnit pokoje a na záv�r, kdy se všichni sejdeme „doma“ a zp�tn� si 
promítneme videa se zajímavých �ástí cesty. Pak již vše ponecháme na ú�astnících ale pouze 
v p�ípad�, že není nutné �ešit n�co velmi naléhavého.  

Op�t p�íklad. V Mexiku v Merid� na Yukatanu, 
jsme p�ijeli na letišt�, odkud jsme pokra�ovali letadlem 
do hlavního m�sta a pak do Evropy. Bohužel odlet 
letadla, které již p�ilet�lo a stálo na letišti, odlet�lo 
neplánovan� se 3 hodinovým zpožd�ním. Nyní byla 
pouze malá nad�je, že stihneme letadlo do Evropy.  
Letišt� bylo malé a tak jsme nem�li možnost si koupit 
n�co k jídlu a pití. Nakonec se najíme v letadle a 3 
hodiny se to dá vydržet. Letadlo však stálo pod 
pal�ivým sluncem a v kabin� bylo jídlo, které nebylo 
v ledni�ce. Motory neb�žely. Po nasednutí se všichni 
najedli, ale z�ejm� salát již nebyl v po�ádku a �lov�ku 
se pomstil. Prakticky všichni byli fyzicky úpln�
vy�ízení. Celou noc v letadle mnozí leželi na zemi, 
p�erušovali to pouze sp�cháním na záchod a nemohli se 
do�kat konce dlouhého letu. Ti, kte�í tomu unikli si to 
odtrp�li na letišti v Evrop� a jeden poslední, kterého to 
nepostihlo na cest�, si to odtrp�l až doma. 

Vra�me se ke konci letu z Meridy do Mexico City. Když jsme vystupovali z letadla, 
tak letadlo do Evropy již bylo plné cestujících a �ekalo na nás, ale u jiného terminál�. Tam se 
ukázala výhoda samostatných letenek. Každý si pomáhal, jak um�l, aby se dostal k odbavení. 
N�kte�í si museli zaplatit nosi�e, který utíkal p�ed nimi, n�kte�í shán�li n�kde vozík, protože 
jsme nebyli v místech, kde jsou volné vozíky a n�kte�í zdatn�jší utíkali sami s kufrem 
chodbami k odbavení. Kde musíme b�žet, jsme již zjistili v letadle a také zprávu, že p�iletíme 
na poslední chvíli, již personál odeslal z našeho letadla p�edem. Nakonec všichni nastoupili a 
letadlo se za�alo rozjížd�t. Pocit, že jsme letadlo skute�n� stihli, byl v této chvíli odm�nou za 
n�kolik posledních minut. Je to ukázka toho co se m�že zcela ne�ekan� stát. 

11.  ZHODNOCENÍ CESTY S Ú�ASTNÍKY 

 Po úsp�šné exkurzi je vhodné, ale ne nutné, uzav�ít krásné zážitky spole�ným 
posezením p�i malém ob�erstvení. Po n�kolika dnech nebo týdnech odezní u všech r�zné 
emoce, které se p�ípadn� vyskytly a ú�astníci si zpravidla rádi povykládají o získaných 

Obr. 7 Místo zni�ené lávky je tu  
           lávka nová
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zkušenostech a prožitých zážitcích. Navíc taková skupina se spole�ným pobytem sblížila a 
vzájemn� zjistili, co kdo d�lá, zjistili, kte�í ú�astníci by jim mohli být prosp�šní, nebo se 
kterými by mohli plánovat nové výrobní nebo obchodní aktivity. A naposled se již te�
domluvíme na další akci v p�íštím roce a tak již máme skupinku vážných zájemc�, kte�í již 
sami budou získávat další zájemce. Jejich zájem bude opravdový, ale my to musíme brát 
s rezervou, protože za rok mohou mít r�zné povinnosti, které jim zabrání na exkurzi jet. 

Naplánujeme tedy setkání všech ú�astník�. Bylo by výborné, kdyby to mohlo být ve 
firm� n�kterého z ú�astník�. Toto je reálné, protože je pravd�podobné, že n�který podnikatel 
chce ukázat ostatním své možnosti, co umí ud�lat, jak vypadají jeho výrobky apod. 

Na tuto sch�zku se pe�liv� p�ipravíme. Vyrobíme presentaci z obrázk� nebo videí 
z navštívených míst. Požádáme ostatní o podobné presentace. Dbáme na to, aby na naši 
presentaci se objevili všichni ú�astníci. Zajistíme malé pohošt�ní a pak již necháme mluvit 
hlavn� ú�astníky a poznamenáváme si jak kritické poznámky, tak poznámky kladné abychom 
na n� p�i organizaci další cesty nezapomn�li. 

Rozlou�ením na této sch�zce je exkurze zcela uzav�ena p�íslibem, že se brzy ohlásíme 
s plánem další exkurze, akci kon�íme. 

SEZNAM LITERATURY 

	lánek je p�vodní dílo sestavené z vlastních zkušeností. 

RESUMÉ 

Organization specialized foreign excursion is a very interesting project, which 
certainly related to the issue of logistics activities, because it is really purposeful passenger 
according to the principle to be in place at the right time, at the expected quality and at an 
affordable price. In this case, the creation and comprehensive provision of specialized trips to 
foreign destinations to recruit a group of people interested enough new knowledge that may 
eventually use in their business plans. 

Based on our own experience in this field the author has created, to a certain extent 
detailed algorithm dedicated professionally oriented excursions for a small number of experts. 
The success of such events is dependent on several factors. It is very necessary to establish a 
good professional content; so that participants see what is available at their surroundings 
cannot see. The second and quite difficult task is to choose a location where participants are 
likely to expand their business activities. 

The basis of success is that there is a need to find participants who are able to adapt to 
the team and will not require the performance of their personal needs at the expense of others. 
The program select paths so that not only informative but also attractive so awakened interest 
to participate in such excursions. Coordinate the interests of professionals in various 
professions is a very challenging task. It is also necessary if it is possible to prepare in 
advance to deal with unexpected situations that can be expected.  

Any such excursions should end a detailed evaluation of all experiences and a newly 
identified facts and this together with all the participants. This creates the possibility that the 
participants knew quite well, use common knowledge for further work in order to promote 
interest in the potential next excursion. Several such excursions with the same team will 
contribute to the creation of a group of experts, usually leading workers in the field. 

Recenzoval: Ing. Bed�ich Michálek, PhD. 
UD Dolní Rožínka 
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Abstrakt  

P�ísp�vek se zabývá problematikou �ízení cestovního ruchu v podmínkách �eské 
republiky. Sou�asný stav �ízení cestovního ruchu je neudržitelný, neexistují nástroje 
koordinace a nejsou definovány pravomoci a kompetence aktér� cestovního ruchu. Zásadní 
zvrat m�že nastat po p�ijetí zákona o podpo�e a �ízení cestovního ruchu, které iniciuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj �eské republiky.  

Abstract  

The study discusses the issues of tourism management in the conditions of the Czech 
Republic. The current state of tourism management is unsustainable; there are no tools for 
coordination and no clear definitions of the powers and competencies of stakeholders in the 
sector. A key change may come with the adoption of the Act on the support and management 
of tourism which is being initiated by the Ministry of Local Development of the Czech 
Republic. 

Klí�ová slova 

Destinace, management cestovního ruchu, destina�ní management, organizace destina�ního 
managementu  
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Destination, tourism management, destination management, destination management 
organisation 

ÚVOD 
A�koliv je cestovní ruch v �eské republice okrajovým odv�tvím, v celosv�tovém 

m��ítku je vnímán jako jeden z nejd�ležit�jších hospodá�ských odv�tví. Je �asto ozna�ován za 
složitý socioekonomický jev zasahující do celé �ady ekonomických, ale i sociálních, 
psychologických, ekologických a geografických oblastí spole�nosti.  

Cestovní ruch je nástrojem místního i regionálního rozvoje. Je spojen s realizací 
p�íjm�, vytvá�ením pracovních míst, rozvojem podnikatelských aktivit a v neposlední �ad�
také s realizací da�ových i dalších pozitivních efekt� (Palatková, Zichová, 2011).  

Z pohledu �ízení cestovního ruchu v destinaci je destinace vnímána jako systém, a 
jakožto systém by m�l mít i svá pravidla fungování. Nástrojem �ízení destinace je tzv. 
destina�ní management, jehož pomocí se koordinují aktivity všech prvk�, které tvo�í 
destinaci. Proto si subjekty �inné v destinaci vytvá�ejí organizace destina�ního managementu, 
které využívají nástroj� destina�ního managementu k motivování k návšt�v� destinace a na 
stran� druhé ke koordinaci služeb a infrastruktury v dané destinaci.     
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DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU V �ESKÉ REPUBLICE 

Cestovní ruch se realizuje v destinacích, tzv. geografických územích/prostorách, které 
si návšt�vník vybírá jako sv�j cíl cesty (Bieger in Franke a kol., 2012). Destinací m�žeme 
ozna�it kontinent, stát, region, lokalitu �i resort. Pro jejich vymezení by tudíž nem�ly platit 
žádné administrativní hranice. P�esto se v �eských podmínkách potýkáme s �adou 
nesrovnalostí.      

V �eské republice existují dva typy region�, administrativn�-správní regiony, které 
odpovídají hranicím kraj�, t�ch je celkem �trnáct. Dále marketingové regiony, které byly 
definovány z pohledu turistického potenciálu, a to na návrh agentury �eské centrály 
cestovního ruchu (dále jen CzechTourism), t�ch je sedmnáct. Hranice n�kterých 
marketingových region� zdaleka neodpovídají hranicím administrativn�-správním region�m, 
což má dopady na rozvoj a �ízení cestovního ruchu v daném území (Franke a kol., 2012). 
Zá�ným p�íkladem je turistický region �eský ráj, který územn� spadá do t�ech kraj� - 
St�edo�eského, Libereckého a Královehradeckého. Šumava spadá do dvou kraj� – 
Jiho�eského a Plze�ského. Krkonoše a Podkrkonoší do kraje Libereckého a 
Královehradeckého. Ostatní marketingové regiony kopírují hranice kraj� (obr. 1).  

Obr. 1: Mapa turistických region� �eský republiky 
Zdroj: CzechTourism 2011 

CzechTourism dále stanovil nižší úrove� �len�ní území �eské republiky, a to 
turistické oblasti (obr. 2), kterých je celkem �ty�icet. Pokud budeme posuzovat hranice 
turistických oblastí s administrativn�-správními hranicemi, tak narazíme na daleko v�tší 
odchylky. Nap�. Jeseníky jsou rozd�leny na menší území, turistická oblast Jeseníky-západ 
(Olomoucký kraj), Jeseníky-východ (Moravskoslezský kraj) a Kralický Sn�žník (Pardubický 
kraj).  
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Obr. 2: Mapa turistických oblastí �eské republiky 
Zdroj: CzechTourism 2011 

�ÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU  

Z pohledu volby p�ístupu �ízení destinace cestovního ruchu je destinace považována 
za systém, kde prvky tvo�í všechny subjekty na stran� nabídky. �ízení destinace ovliv�ují 
faktory, které mají vliv na výb�r systému destinace. St�žejním faktorem je ekonomicko-
spole�enské prost�edí. U zú�astn�ných subjekt� je t�eba sledovat jejich motivaci na �ízení 
destinace, míru vlivu, dostupné nástroje, ale také priority, s kterými vstupují do �ízení 
cestovního ruchu (Franke a kol. 2012).  

Obr. 3: �ízení destina�ního managementu 
Zdroj: UNWTO 2007 upraveno 
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Franke a kol. (2012) doporu�uje snižovat regionální disparity prost�ednictvím rozvoje 
cestovního ruchu, a to formou kooperace, koordinace a uplat�ování princip� destina�ního 
managementu jako zast�ešujícího faktoru.  

Destina�ní management je podle Zelenky a Páskové (2005) „soubor technik, nástroj�
a opat�ení používaných p�i koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacích 
procesech a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci.“ Sv�tová turistická organizace/ 
UNWTO (2007) chápe destina�ní management jako koordina�ní �ízení všech prvk�, které 
tvo�í destinaci. Jedná se o atraktivity, vybavenost, dostupnost, lidské zdroje, image a rovn�ž 
cenu. Destina�ní management usiluje o zapojení velmi samostatných subjekt� do efektivn�jší 
správy destinace.  

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo vznik nového v�cného zám�ru zákona o 
podpo�e a �ízení cestovního ruchu (2011), jehož hlavním cílem je zavedení regulace v oblasti 
cestovního ruchu prost�ednictvím vzniku obecného zákona o podpo�e a �ízení cestovního 
ruchu a jeho za�len�ní do právního �ádu �eské republiky. Nový systém spo�ívá v definování 
základních organiza�ních úrovní �ízení cestovního ruchu v �eské republice, definování 
odpov�dnosti a kompetencí jednotlivých úrovní, provázanosti jednotlivých úrovní, nastavení 
systému komunikace, systému podpory a zajiš�ování udržitelnosti cestovního ruchu. 

Argumentem pro vznik zákona byla chyb�jící struktura �ízení cestovního ruchu s jasn�
definovanými a provázanými kompetencemi a odpov�dnostmi, které se negativn� promítají 
zejména v marketingu destinací, kdy dot�ené subjekty, tzv. destina�ní managementy na vyšší 
územní úrovni, nemají p�ehled o aktivitách realizovaných na úrovni nižší a naopak. �asto tak 
dochází k nekoordinovanosti a vznikají protich�dné výstupy, které mají za následek klesající 
výkonnost destinace a navíc negativn� ovliv�ují pov�domí cílových skupin.  

V sou�asné dob� existuje �ty� a více úrov�ový systém organizace cestovního ruchu. 
N�které organizace destina�ního managementu se rozkládají na území dvou turistických 
region� nap�. Destina�ní spole�nost Orlické hory a Podorlicko, a dále Region Slovácko 
(tabulka 1). Takto vytvo�ená organiza�ní struktura je neefektivní, neodpovídá potenciálu 
rozvoje cestovního ruchu v destinacích, komplexností nabídky služeb cestovního ruchu i 
velikostí poptávky destinací.  

Tabulka 1: Organizace destina�ního managementu v �eské republice 

Název organizace�

St�ední �echy �
rozkládá se na území dvou region�
Východní �echy a Královéhradecko �

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.�
Destina�ní spole�nost  
Orlické hory a Podorlicko �

Posázaví o.p.s.� Vyso�ina�
Pr�vodcovská služba Kutná Hora s.r.o. � Vyso�ina Tourism�

Rakovnicko o. p. s.  � Severní Morava a Slezsko �
Jižní �echy � Agentura pro regionální rozvoj, a.s.�

Jiho�eská centrála cestovního ruchu� KLACR,o.s. �
Destina�ní management PÍSEcKo� Euroregion Prad�d�

Západo�eské lázn� � St�ední Morava a Jeseníky �

Destinan�ní spole�nost Sokolovsko, o.p.s.�
St�ední Morava - Sdružení cestovního 
ruchu, z.s.p.o.�

Severozápadní �echy �
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, 
z.s.p.o.�

�eské Švýcarsko, o. p. s.� Jižní Morava�

Centrum cestovního ruchu Litom��ice, p.o.�
Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, 
z.s.p.o.�

Labská paroplavební spole�nost, o.p.s.� Východní Morava�
Destina�ní agentura �eské st�edoho�í, o.p.s. � Centrála cestovního ruchu Východní 
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Moravy, o.p.s.�

Destina�ní agentura Krušné hory, o.p.s. �
rozkládá se na území dvou region�

Východní a Jižní Moravy  �

Destina�ní agentura Dolní Pooh�í, o.p.s.�
Region Slovácko - sdružení pro rozvoj 
cestovního ruchu�

�eskolipsko a Jizerské hory � Šumava�

Sdružení �eskolipsko�
Regionální rozvojová agentura Šumava, 
o.p.s.�

Jizerské hory - turistický region Liberecko, 
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko� Krkonoše a Podkrkonoší �

Královéhradecko � �

Kladské pomezí, o. p. s.� Krkonoše - svazek m�st a obcí �
Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.� DM Podzvi�insko�
Hradecká kulturní a vzd�lávací spole�nost s. r. o.� �eský ráj �

Východní �echy � Sdružení �eský ráj�
Destina�ní spole�nost Východní �echy� �

�eskomoravské pomezí - svazek obcí � �

Zdroj: CzechTourism 2012  

Nej�ast�jším typem organizace destina�ního managementu v �eské republice je 
obecn� prosp�šná spole�nost �i zájmové sdružení. Výsledky analýzy organizací cestovního 
ruchu v �eské republice, zpracované agenturou CzechTourism, vypovídají o díl�ích snahách 
n�kterých subjekt� vytvá�et organizace destina�ního managementu, kde je uplat�ován 
kombinovaný p�ístup �ízení cestovního ruchu, kdy je vznik organizace iniciován jak krajskou 
institucí (tzv. 2. úrove� �ízení cestovního ruchu viz Obrázek 4), tak i obcemi a podnikateli 
(tzv. 3. úrove� �ízení cestovního ruchu). Modelovým p�íkladem (p�íklad nejlepší praxe) je 
�ízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji, který uplat�uje kombinovaný p�ístup �ízení 
s velmi promýšleným a systematickým projektovým p�ístupem. V Olomouckém kraji existují 
dv� oblastní sdružení cestovního ruchu: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a St�ední 
Morava – Sdružení cestovního ruchu (Franke, A. a kol. 2012).  

Nový zákon p�edpokládá vznik t�í úrov�ové organiza�ní struktury. Založení a podpora 
destinace bude i po zavedení zákona pat�it do samostatné p�sobnosti kraj� i obcí. Má-li být 
organizace cestovního ruchu za�azena do systému financování, musí splnit kritéria daná 
zákonem.  

Obr. 4: Úrovn� �ízení cestovního ruchu v �eské republice  
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 2012 
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1. úrove� = stát; Ministerstvo pro místní rozvoj �R: z�izuje národní organizaci cestovního 

                   ruchu 

2. úrove� = kraj; krajský ú�ad: zakládá/spoluzakládá krajskou organizaci cestovního ruchu; na 
úrovni kraje m�že existovat jediná krajská organizace cestovního ruchu 

3. úrove� = turistická oblast; obce, podnikatelské subjekty, NNO p�sobící v  cestovním ruchu, 
p�íp. správa NP, CHKO, resp. AOPK �R, �i odborné kulturní organizace 
zakládají oblastní organizaci cestovního ruchu 

Zákon stanoví povinná kritéria, na základ� kterých m�že vzniknout turistická oblast: 
po�et p�enocování za rok – min. 300 tisíc – pr�m�r za posledních 5 let, po�et l�žek – min. 
2 000 l�žek, min. 3 turistická informa�ní centra nacházející se na úrovni oblasti, po�et trvale 
žijících obyvatel ve výši min. 100 tisíc. 

 Obrázek 5 vystihuje mapu stávajících turistických oblastí, kde je uplat�ováno 
kritérium po�tu p�enocování v definovaných oblastech. �erven� ozna�ené turistické oblasti 
spl�ují jedno z podmi�ujících kritérií, zelen� ozna�ené turistické oblasti by kritérium 
minimálního po�tu p�enocování nespl�ovaly, a tudíž by zanikly, �i lépe �e�eno integrovaly do 
sousední turistické oblasti.  

Obr. 5: Mapa potenciálních oblastních DMO dle nového zákona o CR 
Zdroj: MMR �R 2011 

 Destina�ní management vyžaduje spolupráci mnoha subjekt� a zájm� sm��ujících ke 
spole�nému cíli. Role organizace destina�ního managementu pak spo�ívá v koordinaci 
�inností v rámci promyšlené strategie. Z toho vyplývá, že organizace destina�ního 
managementu musí rozvíjet vysokou úrove� dovedností v rozvoji a �ízení partnerství 
(UNWTO 2007). Logistické �innosti organizace destina�ního managementu popsané na 
obrázku 6 jsou �len�né do jednotlivých etap logistického �et�zce turistické destinace. 
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Obr. 6   Logistický �et�zec turistické destinace 
Zdroj: Schejbal C. 2009, UNWTO 2007 – upraveno 

ZÁV�R 

P�ísp�vek poukázal na nutnost �ízení a koordinace cestovního ruchu v �eské 
republice. V sou�asné dob� existuje �ty� a více úrov�ový systém organizace cestovního 
ruchu. Chybí regionalizace cestovního ruchu s jasnou definicí �len�ní jednotlivých území. 
Aktuální �len�ní území je ur�itou reflexí politických dohod, které se blíží administrativn�-
správnímu �len�ní, než reflexí turistického potenciálu daného území.    

Pozitivní intervencí na výše zmín�nou problematiku je p�ipravovaný nový v�cný 
zám�r zákona o podpo�e a �ízení cestovního ruchu, který iniciovalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj �eské republiky. Tento zákon p�edpokládá vznik t�í úrov�ové organiza�ní struktury, 
s jasnými rolemi a odpov�dnosti každé z organizací destina�ního managementu.  

Regionální �i oblastní organizace destina�ního managementu mají st�žejní roli 
v organiza�ní struktu�e, kdy se krom� vlastních rolí a odpov�dností starají o vertikální a 
horizontální provázanost aktivit sm�rem shora-dol� a zdola-nahoru.  

RÉSUMÉ 

The study pointed out the need for management and coordination of tourism in the 
Czech Republic. The current system for the organisation of tourism has four and more levels; 
there is no regionalisation of tourism which would clearly define a division into individual 
territories. The current territorial structure partially follows political agreements and is closer 
to the administrative division of the country than to a reflection of the potential of the given 
area for tourism. 

A positive response to these issues comes with the intent of a new Act on the support 
and management of tourism which is currently being prepared from the initiative of the 
Ministry of Regional Development of the Czech Republic. This Act assumes the creation of a 
three-level organisational structure with clear roles and duties of each organisation 
responsible for tourist destination management. 

Regional or local tourist destination management organisations play a key role in the 
organisational structure in which they have their own roles and duties and are at the same time 
responsible for the vertical and horizontal consistency of activities from the top-down and 
bottom-up directions. 
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Abstrakt 

P�ísp�vek se v�nuje vyhodnocení rozdíl� v délce silni�ní sít� r�zných kategorií v 
jednotlivých krajích �eské Republiky. Pro analýzu je použita preceden�ní analýza. Na 
základ� rozložení kraj� byl vytvo�en jednoduchý model, který zachycuje vazby mezi 
jednotlivými kraji. Vazba je definovaná sousedností jednotlivých kraj� a vazbou na okolí. 
Struktura vazeb mezi jednotlivými kraji je zaznamenána pomocí inciden�ní matice. Matice 
má pro každý kraj a pro okolí definovaný jeden �ádek a jeden sloupec. Následn� jsou data 
podle typu p�epo�ítána na procentuální pom�ry. Tyto jsou spo�ítány vzhledem k celkové 
délce komunikací v jednotlivých regionech a vzhledem k délce silnic jednotlivých kategorií. 
Srovnáním procent vznikne orientace vazby a vytvo�ení preceden�ních matic. Výchozí data 
jsou použita z podklad� �editelství silnic a dálnic �R. 

Abstract 

The paper deals with the evaluation of the differences in the length of the road 
network in the different categories of individual regions of the Czech Republic. There is used 
precedence analysis as the basic analysis. Simple model was created by regions and their 
geographic position. Model shows the links between the regions. The binding is defined as a 
boundary between individual regions and relation to the surroundings. The structure of links 
between regions is recorded using the incidence matrix. Matrix has for each county and the 
neighborhood defined by one row and one column. Subsequently, the data are converted to 
the type percentage ratios. These are calculated to the total length of roads in different 
regions, and given the length of each road category. The percentages are compared, and then 
creates precedence matrix. Baseline data are used for documentation Road and Motorway 
Directorate of the Czech Republic. 

Klí�ová slova 

Precendence, inciden�ní matice, region, �eská republika, infrastruktura, silni�ní sí�
Keywords 

Precedence, incidence matrix, region, Czech Republic, infrastructure, road network 

ÚVOD 

Cestovní ruch je siln� závislý na kvalit� prost�edí, tj. nap�íklad na kvalit� dostupnosti 
jednotlivých destinací, na vzd�lání v regionu, na kriminalit�, úrovni služeb, koup�schopnosti 
obyvatelstva, nezam�stnanosti v regionu apod. Uvedené veli�iny jsou siln� nesourodé a dále 
mohou být stavové nebo tokové. Sou�asn� je cestovní ruch pot�eba analyzovat z globálního i 
regionálního pohledu, v�etn� definování jednotlivých lokalit (sv�t, Evropa, region Slezsko, 
obec s rozší�enou p�sobností apod.). Pot�ebujeme tedy metodu, která umožní analyzovat a 
srovnávat nesourodé veli�iny, tokové a stavové veli�iny, nezávisle na prost�edí. Touto 
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metodou m�že být preceden�ní analýza. Principy vychází z teorie graf� a systémové analýzy 
a existuje pom�rn� rozpracovaný matematický aparát (Borje, 1981) 

DEFINICE SYSTÉMU 

Pro analýzu byl vytvo�en model vycházející z kraj� �eské republiky. Jednotlivé kraje 
tvo�í prvky systému. Vazby je možné definovat podle požadavk�. P�ísp�vek uvádí systém, 
jehož vazby jsou definované tehdy, sousedí-li p�íslušné kraje nebo sousedí-li kraj s okolím. 
Vazby mezi prvky jsou zachyceny pomocí inciden�ní matice (obr. 1).  

Výhodou uvedené metody je zna�ná flexibilita v definici vazeb a jednoduchý záznam. 
Chceme-li analyzovat jiné vztahy, nap�. vztahy mezi všemi kraji, nikoli pouze mezi 
sousedními, pak jednoduše zapíšeme vazby do inciden�ní matice v místech požadovaných 
vazeb. 

Praha 1
St�edo�eský 2
Jiho�eský 3
Plze�ský 4
Karlovarský 5
Ústecký 6
Liberecký 7
Královéhradecký 8
Pardubický 9
Vyso�ina 10
Jihomoravský 11
Olomoucký 12
Zlínský 13
Moravskoslezský 14
okolí 15
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Obr. 1- vytvo�ení inciden�ní matice Data 

Data vycházejí z podklad� �editelství silnic a dálnic a z délky silnic p�íslušných 
kategorií za rok 2011. Tato data jsou p�epo�ítána na procentuální pom�ry vzhledem k celkové 
délce komunikací v jednotlivých regionech a vzhledem k délce silnic jednotlivých kategorií 
(obr. 2).  

�

Obr. 2- výpo�et procent pro vytvo�ení precedencí 

Z kvalitativního pohledu byly tyto pom�ry dále sumarizovány za dálnice a rychlostní 
komunikace a za silnice I. až III. kategorie. Takto byly posuzovány délky kvalitativn�
rozdílných kategorií silnic v jednotlivých krajích.
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DEFINICE PRECEDEN�NÍCH MATIC 

 Na základ� t�chto hodnot byly postupn� zjišt�ny rozdíly v délce jednotlivých 
kategorií silnic mezi regiony. Srovnáním t�chto v jednotlivých krajích byly stanoveny sm�ry 
pokles� daných veli�in mezi jednotlivými kraji. Vazb� je tedy p�i�azen sm�r (orientace) mezi 
prvky. Prvek, který ve sm�ru relace p�edchází jinému prvku, je ozna�ován jako precedent 
(p�edch�dce). Stanovení sm�r� umožnilo konstrukci orientovaných graf� a vytvo�ení 
preceden�ních matic (Botlík, 2012).  

Vztah s okolím je v tomto p�ípad� definován pr�m�rem hodnot analyzovaných veli�in 
(výhodou preceden�ní metody je stanovení „prahových“ hodnot, na základ� kterých ur�íme 
toky ze/do systému). Vztahy zachycené pomocí precedencí jsou postupn� analyzovány 
pomocí mocnin p�íslušných matic. Na základ� mocnin jsou zjišt�ny posloupnosti region�, 
mezi nimiž dochází k neklesajícím, resp. nerostoucím zm�nám hodnot sledovaných 
komunikací. Jsou sledovány precedence r�zné délky a nalezeny maximální precedence.  

M�žeme definovat násobné precedence, tj. precedence r�zné délky. Precedence se 
zaznamenávají pomocí preceden�ních matic (matice P). Preceden�ní matice má po�et �ádk� a 
sloupc� daný po�tem prvk�, mezi nimiž chceme precedence sledovat. P�edchází-li �ádkový 
prvek sloupcovému, pak do p�íslušného �ádku a sloupce zapíšeme precedenci. Násobné 
precedence se zaznamenávají (resp. vypo�ítávají) pomocí mocnin preceden�ní matice.  

Pro jednotlivé sledované veli�iny byly postupn� po�ítány mocniny preceden�ních 
matic a zjiš�ován po�et precedencí p�íslušné délky. Výsledné po�ty precedencí byly srovnány 
a ukazují míru zm�n jednotlivých kategorií komunikací mezi jednotlivými kraji. �ím více 
precedencí daný kraj obsahuje, tím v�tší je relativní nár�st (nebo menší pokles) hodnot 
p�íslušné veli�iny vzhledem k okolním kraj�m.  

Obr. 3 - význam precedencí v analýze 

P�ísp�vek ukazuje možnosti preceden�ní analýzy. Je z�ejmé, že tento zp�sob analýzy 
je možné použít na sledování intenzity a rozsahu zm�n p�íslušné veli�iny. Intenzita je 
m��itelná po�tem precedencí, rozsah stupn�m precedence. Uvedená metoda pracuje 
s binárními maticemi, výsledkem operací jsou op�t binární matice. Pro násobení 
preceden�ních matic jsou definované operace, které udávají u stejn� dlouhých precedencí 
mezi stejnými prvky existenci precedencí, nikoli �etnost.  
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Metoda tedy ukazuje na existenci daných precedencí (nikoli na �etnost precedencí 
stejné délky mezi dv�ma kraji). V praxi je proto vhodné doplnit metodu o zjišt�ní �etnosti 
precedencí, které dosáhneme klasickým (nikoli binárním) násobením preceden�ních matic. 
Následující obrázek ukazuje postupn� preceden�ní matice zachycující precedence p�i 
srovnávání dálnic, dálnic a rychlostních komunikací a silnic I. až III. t�ídy. 

�

Obr. 4 - preceden�ní matice, první precedence 

P�edch�dnost za cesty zachycuje p�edch�dnosti po�ítané na základ� procentuálního 
pom�ru dané t�ídy k celkové délce silni�ní sít� v p�íslušném regionu (viz obrázek 2, nap�. 
srovnání dálnic - druhý sloupec, Praha má 12,69 procent veškeré infrastruktury tvo�ené 
dálnicemi, St�edo�eský kraj má 2 procenta silni�ní sít� tvo�ené dálnicemi apod. Vzhledem 
k tomu, že St�edo�eský kraj má definovanou vazbu s Prahou a má menší hodnotu této 
veli�iny, je u této veli�iny ozna�en S�K jako precedent Prahy). 

P�edch�dnost za regiony zachycuje p�edch�dnosti po�ítané na základ� procentuálního 
pom�ru dané t�ídy komunikací v regionu k celkové délce dané t�ídy ve všech regionech (viz 
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obrázek 2, nap�. srovnání dálnic - sedmý sloupec, Praha má 1,44 procent dálnic z celkové 
délky dálnic v republice, St�edo�eský kraj má 26,4 procent dálnic z celkové délky dálnic v 
republice, apod. Vzhledem k tomu, že St�edo�eský kraj má definovanou vazbu s Prahou a má 
v�tší hodnotu této veli�iny, je u této veli�iny ozna�en S�K jako precedent Prahy). Precedence 
udává sm�r, kterým daná veli�ina klesá (nebo roste – podle zvolených kritérií). 

Podle po�tu precedencí daného prvku m�žeme zkoumat „sílu“ dopadu dané veli�iny 
na bezprost�ední okolí (�ím má prvek více prvních precedencí, tím je ve vybrané oblasti 
„dominantn�jší“). Platí-li, že precedent k ur�itému prvku má op�t precedenty, m�žeme po�ítat 
násobné precedence. Takto zjistíme cesty v systému mezi jednotlivými prvky, s rostoucí 
(neklesající) hodnotou zkoumané veli�iny. Jinými slovy, m�žeme zjistit vzdálenost, na kterou 
má veli�ina ve svém okolí vliv. 

MAPOVÉ PODKLADY 

Pro grafické znázorn�ní byly krom� graf� vytvo�ených v MS Excel použity i mapy, 
vytvo�ené mapovým generátorem (dostupné na http://www.egeografie.cz). 

�

Obr. 5 - výb�r mapových podklad� a import dat 

�

Obr. 6 - výb�r škály, titulk� a legendy 

Pro demonstraci výsledk� metody byly p�íslušné precedence zobrazeny pomocí map. 
V mapách jsou odstínem p�íslušné barvy zachyceny precedence r�zné délky, vždy sv�tlejší 
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odstín znamená menší precedenci. To, že je kraj precedentem k jinému, znamená, že má 
menší procento p�íslušného typu komunikace zobrazené v map�.  

VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

Výsledky analýzy jsou pom�rn� široce aplikovatelné do r�zných oblastí praxe, jak 
z pohledu analýzy dostupnosti, tak dále nap�íklad z pohledu pokrytí region� jednotlivými 
typy komunikací nebo vysledováním doposud nez�etelných vazeb v infrastruktu�e. 

Na obrázku 7 vidíme srovnání precedencí v oblasti dálnic a rychlostních komunikací, 
srovnáváno je procento komunikací daného typu (sou�et D+R) z celkového po�tu D+R v �R. 
Je z�ejmé dominantní postavení Prahy v oblasti �ech a Jihomoravského kraje v rámci 
Moravy. Šipky ukazují klesající procenta zastoupení D+R v krajích. Z map je patrná 
diferenciace mezi západem a východem republiky. P�i hlubší analýze zjistíme, že St�edo�eský 
a Jihomoravský kraj p�sobí svým vysokým procentem D+R jako bariéra mezi západem a 
východem. Pokud bychom p�edpokládali, že zna�ný po�et precedencí znamenající nejv�tší 
podíl D+R v t�chto dvou kraj� je na úkor jiných typ� komunikací, pak z obrázku 8 je z�ejmé, 
že i u silnic I. až III. t�etí t�ídy jsou tyto kraje dominantní, u této t�ídy komunikací je však role 
„bariér“ p�i p�echodech menší a výsledné precedence p�echází mezi západem a východem. P�i 
dalším zkoumání zjistíme, že tyto bariéry byly obejity pomocí okolí systému, v našem 
p�ípad�, kdy okolí m�lo nastavenu hodnotu pr�m�ru z procent daných komunikací v krajích, 
je okolí již prvním precedentem Jihomoravského kraje, u St�edo�eského kraje je okolí 
�tvrtým precedentem. V oblasti �ech p�ebírá dominantní postavení od Prahy St�edo�eský 
kraj. 

�

Obr. 7 - precedence D+R procentem z region�

�

Obr. 8 - precedence u silnic I. až III. t�ídy procentem z �R 
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Následující obrázek ukazuje detailn� jednotlivé díl�í precedence tak, jak probíhají 
mezi jednotlivými kraji. 

�

Obr. 9 - rozklad jednotlivých precedencí pro D+R 

Precedence nemusíme vyhodnocovat pouze na základ� mapových podklad�. Mapy 
dávají dobrou p�edstavu o prostorovém uspo�ádání, v n�kterých p�ípadech m�že být množství 
informací pom�rn� zna�né, pak reprezentujeme výsledky pomocí graf�. Následující grafy 
ukazují po�ty prvních precedencí, celkové po�ty precedencí a maximální délky precedencí. 
Tyto grafy potvrzují dominantní postavení St�edo�eského kraje, vidíme zde i pom�rn�
z�etelné zastoupení silnic I. až III. t�ídy v Jiho�eském kraji, a to nejen v pom�ru t�chto cest 
v rámci J� kraje ale i v rámci �R. Dalším protipólem je Zlínský kraj, kde je z�ejmé tém��
jednozna�né zastoupení silnic I. až III. t�ídy v porovnání s jinými typy komunikací v tomto 
kraji. P�i srovnání tohoto kraje s ostatními kraji je vid�t celková poddimenzovanost všech 
typ� komunikací. 

�

�

�

�

�

	




�

�

�

������������������������
���������

���������

�����������

�����������

��������������������

���������������������

Obr. 10 - srovnání maximálních precedencí 
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Obr. 11 - srovnání prvních precedencí 
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Obr. 12 - srovnání celkového po�tu precedencí 

P�EHLED PRECEDENCÍ POMOCÍ MAP 

V následující �ásti jsou p�ehledn� zobrazeny precedence v jednotlivých krajích. 
K vybranému kraji se zobrazují precedence tak, že tmavší odstín znamená delší precedenci. 
P�íslušné formy výb�ru dat jsou barevn� rozlišeny podle následující tabulky. Pokud není 
v map� žádná zm�na odstínu, nemá daný kraj precedence. 

Tab. 1- legenda k mapám 



� �������

PRAHA 

   

ST�EDO�ESKÝ KRAJ 

   

JIHO�ESKÝ KRAJ 



� �������

PLZE�SKÝ KRAJ 

   

KARLOVARSKÝ KRAJ 



� �������

ÚSTECKÝ KRAJ 

LIBERECKÝ KRAJ 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 



� �������

PARDUBICKÝ KRAJ 

KRAJ VYSO�INA 

  



� �������

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

ZLÍNSKÝ KRAJ 



� �������

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

ZÁV�R 

Uvedený p�ísp�vek ukazuje možnosti preceden�ní analýzy p�i analýze dopravní 
infrastruktury a p�i regionální analýze. Ukazuje pom�rn� zna�nou variabilitu dané metody, 
zejména schopnost jednoduše definovat systém, m�nit vazby v systému pouhým p�episem 
inciden�ní matice, analyzovat r�zn� rozsáhlé systémy, definovat citlivost na okolí apod. 
Variabilita je dána volbou vazeb, kdy je v rámci metody snadno modifikovatelné, zda vazba 
bude definovaná hranicí, hrani�ním p�echodem, fyzickým napojením p�íslušného typu 
komunikace apod. Metoda se zam��uje na zkoumání dvou typ� úloh, m�žeme analyzovat 
intenzitu zm�n dané veli�iny na bezprost�ední okolí nebo dosah zm�n na vzdálen�jší okolí. 
Preceden�ní analýza má další možnosti, na které zde nebyl prostor, nap�íklad p�i analýze tok�
ve smy�kách, p�i zjiš�ování cykl� v systému, p�i zjiš�ování hrani�ních tok� apod. (Botlík, 
2012). 
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Abstrakt: 

Cestovní ruch je v sou�asné dob� dynamicky rozvíjejícím se odv�tvím, p�ispívajícím 
k rozvoji hospodá�ství. D�ležitou sou�ástí cestovního ruchu je p�íjezdový cestovní ruch, 
umož�ující mimo jiné vytvá�ení kladného devizového salda. Pokud budeme vycházet 
z definice cestovního ruchu, je z�ejmé, že cestovní ruch je jednozna�n� spojen 
s p�emís�ováním a tedy s dopravou. Práv� rozvoj dopravy, p�edevším silni�ní a letecké, 
umožnil rozmach cestovního ruchu. V p�ípad� kvality silni�ní infrastruktury se �R m�že 
za�adit mezi zem�, které mají vícemén� kvalitní dopravní infrastrukturu. D�ležitým faktorem 
vzhledem ke zvyšujícímu se po�tu zahrani�ních host� je i bezpe�nost na t�chto 
komunikacích. Zda existuje mezi jednotlivými veli�inami lineární závislost, je možné ov��it 
na základ� korela�ní analýzy. 

Abstrakt:  

Tourism is currently the dynamically growing sectors contributing to the economy. An 
important part of tourism is incoming tourism, among other things, allowing the creation of a 
positive foreign exchange balance. If we rely on the definition of tourism, that tourism is 
uniquely linked to the relocation, and thus with transport. It is the development of transport, 
especially road and air, enabled the development in tourism. In case the quality of road 
infrastructure, the Czech Republic can list the countries that have more or less good transport 
infrastructure. An important factor due to the increasing number of foreign guests and safety 
on the roads. Whether there between variables linear dependence can be verified based on 
correlation analysis. 

Klí�ová slova:  
bezpe�nost, cestovní ruch, dopravní nehoda, korelace, nerezidenti.  

Keywords:  
safety, tourism, accident, correlation, non-residents. 

1. ÚVOD 

Cestovní ruch s t�í procentním podílem na tvorb� HDP, zam�stnávající cca 250 000 
osob, odv�tví se zna�ným multiplika�ním efektem, nabalující na sebe další odv�tví, 
p�edstavuje významnou oblast národního hospodá�ství. Cestovní ruch je definován jako 
�innost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prost�edí po 
dobu kratší než jeden ucelený rok za ú�elem trávení volného �asu, podnikání nebo jiným 
ú�elem nesouvisejícím s výkonem výd�le�né �innosti v navštíveném míst� (Pet�íková, 2004). 
V rámci cestovního ruchu lze vymezit cestovní ruch na domácí, výjezdový a p�íjezdový 
cestovní ruch. Jedním z d�ležitých subjekt� cestovního ruchu pro hospodá�ství �R je 
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p�íjezdový cestovní ruch, jenž lze charakterizovat jako cestovní ruch cizích státních 
p�íslušník� (nerezident�) na sledovaném území. D�ležitost toho segmentu lze spat�ovat nap�. 
v tvorb� kladného devizového salda. Dle obrázku 1 je patrné, že obliba �eského regionu má u 
návšt�vník�, nerezident�, stoupající charakter. 

2. VÝVOJ P�ÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

Vývoj p�íjezdového cestovního ruchu vykazuje od roku 2000 rostoucí tendenci. 
Poklesy jsou zaznamenány pouze v roce 2002 a 2008. Pokles v roce 2002 byl poznamenán 
záplavami Prahy. Vzhledem k tomu, že r�zné statistiky a analýzy Czechtourismu hovo�í o 
Praze jako nejvíce preferovaném a nejvíce navšt�vovaném m�stu �R, je tento pokles z�ejmý. 
Pokles v roce 2008 byl vyvolán hospodá�skou krizí, která se tak odrazila v poklesu  obou 
sledovaných veli�in (po�et host� nerezident�, po�et p�enocování).  

Obr. 1 Vývoj po�tu nerezident� v hromadných ubytovacích za�ízeních v �R  
v letech 2000 – 2011 

Následný nár�st byl zaznamenán v roce 2010; dochází ke zvýšení p�íjezd�
zahrani�ních host�. Nižší nár�st v po�tu p�enocování nerezident� zp�sobuje zkracování dob 
pobytu. Tento trend je však globálním jevem, jedním z d�vod� zkracování je zvyšování 
frekvence dovolených v pr�b�hu roku. R�st po�tu host� a po�et p�enocování pokra�oval i 
v roce 2012. 

Nej�ast�ji �R navšt�vují n�me�tí návšt�vníci. Nejvyšší nár�st v porovnávaném období 
1. �tvrtletí 2012 a 2011 byl zaznamenán u návšt�vník� z Ruska, Itálie a Slovenska. Celkov�
se však v ubytovacích za�ízeních ubytovalo v 1. �tvrtletí 2012 o 0,6 % mén� host�
nerezident� než rezident�. Naopak zahrani�ní hosté strávili v 1. �tvrtletí 2012 o 1,8 % více 
nocí v jednotlivých ubytovacích za�ízeních než hosté domácí. Prvenství v po�tu strávených 
nocí rovn�ž drží hosté p�ijížd�jící z N�mecka, nejvyšší nár�st p�enocování byl zaznamenán u 
ruských a italských návšt�vník�. (tab.1). 
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Tab.1  Vývoj návšt�vnosti �R nerezidenty dle zem� p�vodu v 1. �tvrtletí 2012 (TOP 10) 

3. VÝVOJ BEZPE�NOSTI NA SILNI�NÍCH KOMUNIKACÍCH �R 

Pokud budeme vycházet z definice cestovního ruchu, je z�ejmé, že cestovní ruch je 
jednozna�n� spojen s p�emís�ováním a tedy s dopravou. Práv� rozvoj dopravy, p�edevším 
silni�ní a letecké, umožnil rozmach cestovního ruchu. Pokud budeme dále vycházet z analýz 
Czechtourismu a struktury zahrani�ních host� podle zem� p�vodu, lze p�edpokládat, že 
v�tšina cest zahrani�ních host� je realizována prost�ednictvím automobilové dopravy. 
V p�ípad� kvality silni�ní infrastruktury se �R m�že za�adit mezi zem�, které mají vícemén�
kvalitní dopravní infrastrukturu. D�ležitou sou�ástí dopravy je i bezpe�nost na silni�ních 
komunikacích; ta totiž m�že být negativním faktorem p�i volb� cílové destinace zahrani�ních 
návšt�vník�. 

Bezpe�nost dopravy je možné v �R hodnotit pozitivn�. S výjimkou roku 2007 došlo v 
�R od roku 2000 ke snížení po�tu nehod a nehod s následky usmrcených a zran�ných osob na 
silni�ních komunikacích (obr. 2). K nejv�tšímu poklesu v po�tu dopravních nehod dochází od 
roku 2008, tento vývoj byl zp�soben pravd�podobn� dopadu bodového systému1. Rovn�ž 
hodnocení roku 2012 je p�íznivé, statistiky zaznamenaly o 26 lidí úmrtí mén� než v roce 
2011, tj. 747; toto �íslo je nejmenší od roku 1961, podobný pokles byl zaznamenán u nehod 
s následkem t�žkého zran�ní (o 106 mén� než v roce 2011); naopak v roce 2012 došlo 
k nár�stu u po�tu nehod s následkem lehkého zran�ní a ke zvyšování hmotných škod2.  

Hlavní p�í�inou kolizí s následným úmrtím nebo zran�ním bylo nev�nování se 
provozu, nep�izp�sobení rychlosti stavu vozovky nebo nedostate�ná vzdálenost mezi vozidly. 
P�í�inou úmrtí je mnohdy špatný stav silni�ní sít� [4]. Ten byl dle analýz agentury 
Czechtourismu i jednou z p�í�in poklesu spokojenosti host�, nerezident�, za období 1. 
�tvrtletí 2009.  

                                             
1 Bodový systém byl zaveden v roce 2006, pokles nehodovosti mohl být zp�soben �asovým zpožd�ním 
2 Zvyšování hmotných škod je odrazem zvyšování cen dopravních prost�edk�

Zem�
Po�et host�  

1.�tvrletí 2012

Index 
1.�tvrletí 

2012/2011
Zem�

Po�et 
p�enocování  

1.�tvtrletí 2012

Index 
1.�tvrtletí 

2012/2011

N�mecko 270 889 108,0 N�mecko 974 253 104,7

Rusko 150 588 137,2 Rusko 760 222 133,3

Itálie 82 970 126,0 Itálie 241 897 123,2

Slovensko 77 206 123,9 Polsko 208 847 101,7

Polsko 73 828 102,0 Spojené království 169 131 104,7

Spojené království 70 168 108,0 Slovensko 152 620 125,6

Francie 48 906 105,2 Nizozemí 130 971 101,6

Spojené státy americké 39 673 113,8 Francie 121 887 103,9

Nizozemí 35 913 106,6 Spojené státy americké 101 973 111,6

Rakousko 34 293 111,3 Ukrajina 83 732 109,2

Hosté HUZ celkem 2 579 485 112,8 Hosté HUZ celkem 7 718 054 108,7

z toho:nerezidenti 1 280 892 114,4 z toho:nerezidenti 3 928 527 113,0

          rezidenti 1 298 593 111,3            rezidenti 3 789 527 104,6

% podíl nerezident� 49,7 x % podíl nerezident� 50,9 x

% podíl rezident� 50,3 x % podíl rezident� 49,1 x
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Obr. 2  Vývoj po�tu nehod a po�tu úmrtí a zran�ných v % 

Pot�eba �ešit problematiku bezpe�nosti dopravní infrastruktury vychází rovn�ž z 
prognóz, kdy se podle [4] bude situace v bezpe�nosti postupn� zhoršovat a do roku 2030 bude 
dopravní nehoda pátou nej�ast�jší p�í�inou úmrtí (v roce 2004 – 9. po�adí z 20). Bezpe�nost 
se m�že stát jednou z konkuren�ních výhod regionu pro rozhodování zahrani�ních host� o 
lokalit�. 

4. ANALÝZA ZÁVISLOSTI BEZPE�NOSTI NA SILNICÍCH �R A P�ÍJEZDOVÉHO 
CESTOVNÍHO RUCHU 

Z pohledu rostoucího trendu návšt�vnosti zahrani�ních host� - turist� a klesajícího 
vývoje bezpe�nosti na silni�ních komunikacích �R je možné uvažovat o závislosti mezi 
t�mito veli�inami. Zda existuje �i neexistuje vliv zm�ny jedné veli�ina na zm�nu druhé 
veli�iny lze prokázat na základ� statistické analýzy – korelace. Analýzou bude dokazováno, 
zda existuje lineární závislost mezi jednotlivými veli�inami cestovního ruchu a bezpe�nosti 
na silnicích �R. 

Pro analýzu hodnocení vzájemných závislostí by se jevily nejvhodn�jší data všech 
nerezident� vstupujících na území �R, tj. zahrani�ních turist�, jednodenních návšt�vník� a 
tranzitujících zahrani�ních host�. Tyto data jsou sou�ástí Satelitního ú�tu cestovního ruchu3

(dále jen STA), data však netvo�í dostate�n� aktuální �asovou �adu4. Od roku 2006 (u letecké 
dopravy od roku 2008) je možné z d�vodu vstupu do Schengenského prostoru p�ekro�it 
hranice �R se sousedními státy kdekoliv pouze s omezeními plynoucími z dopravních 
p�edpis� a z opat�ení na ochranu p�írody; statistiky �eského statistického ústavu (dále jen 
�SÚ) tudiž neevidují po�et nerezident� pohybujících se na území �R. Z t�chto d�vod� budou 
pro analýzu použity data o po�tu nerezident� ubytovaných v hromadných ubytovacích v �R a 
bezpe�nosti vycházejících z dat �SÚ, která jsou dostate�n� konzistentní, umož�ující 
mezioborové a mezinárodní statistiky. 

Z grafické analýzy (obr. 3) je z�ejmé, že st�ední lineární závislost vzniká mezi po�tem 
host� a lehkým zran�ním a po�tem host� a po�tem nehod s následky smrti, zran�ní. Velmi 

                                             
3 Data STA obsahují data o po�tech nerezident� – turist�, jednodenních návšt�vník� a tranzitujících nerezident�; 
�asová �ada není v jednotlivých letech  sjednocená – slu�ování a izolování dat turisté v ubytovacích za�ízeních 
a individuální hosté.

4 STA obsahuje data do roku 2010 
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nízkou závislost naopak vykazuje po�et host� s po�tem usmrcených vlivem dopravní nehody. 
Podobn� je tomu i v p�ípad� po�tu p�enocování.  

Obr. 3   Grafické vyjád�ení závislostí mezi vybranými veli�inami 

Pro kvalifikovan�jší hodnocení závislostí je možné použit Pearson�v koeficient, který 
je výstižn�jší. Jeho využití se jeví vhodné pro data metrická s normálním rozd�lením. 
Budeme-li, však p�edpokládat, že ordinální nebo metrická data nemají normální rozd�lení a 
nep�edpokládá se lineární závislost, pak je vhodné využití Spearmanova (po�adového) 
korela�ního koeficientu (1): 

(1) 

a na základ� analýzy testovat, zda jednotlivé veli�iny jsou korelovanými veli�inami, zda je 
korela�ní koeficient roven nule tj. zda platí: H0: � = 0 o nezávislosti dvou veli�in oproti 
alternativní hypotéze H1: � � 0, o závislosti veli�in. P�i stanovení významnosti lze rovn�ž 
vycházet ze vztahu (2), platí-li, že hodnota koeficientu po�adové korelace je v�tší než kritická 
hodnota Spearmanova koeficientu rSp(�, n)5, pak lze koeficient rSp  považovat za statisticky 
významný.  

|rSp| > kritická hodnota rSp(�, n) = 0,2799 (2) 

Hodnoty Spearmanova korela�ního koeficientu v intervalu -1 < r < 1 lze následn�
interpretovat na základ� tvrzení takto: (Chráska, 2000) (tab. 2): 

Korela�ní koeficient Interpretace 
|r|  � 1 Naprostá závislost (funk�ní) 

1    > |r|  � 0, 9 Velmi vysoká 
0,9 > |r|  � 0,7 Vysoká 
0,7 > |r|  �  0,4 St�ední 
0,4 > |r|  � 0,2 Nízká závislost 
0,2 > |r|  � 0,00 Nízká nepoužitelná 

|r|  = 0 Naprostá nezávislost 

Tab. 2   Interpretace Spearmanova korela�ního koeficientu 

                                             
5 Kritická hodnota pro n > 30 	 u (1-�/2)/
n-1 Tabulková hodnota - kvantily normovaného normálního 
rozd�lení N (0;1) (uP) 	 u (1-�/2)
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Záporné hodnoty korela�ního koeficientu p�edstavují p�i pokles jednoho znaku (X) 
r�st druhého znaku (Y), naopak v p�ípad� kladné hodnoty r dochází s nár�stem jednoho (X) 
znaku k nár�stu hodnot druhého znaku (Y).  

Za optimální hodnotu korela�ního koeficientu považuje Chráska (2003) rs = ± 0,40; 
v p�ípad� analýzy 50 zkoumaných hodnot za statisticky významnou veli�inu na hladin�
významnosti � = 0,05 považuje za optimální minimální hodnotu Spearmanova korela�ního 
koeficientu hodnotu 0,305. Na základ� vzorového výpo�tu (p�íloha 1) a výpo�tu pomocí 
SPSS softwaru (viz tab. 3) byly zjišt�ny následující velikosti korela�ních koeficient� pro 
p�íslušnou dvojici hodnot: 

Tab. 3   Analýza korelace SPSS 
** statisticky významný na hladin� významnosti 0,05  
* statisticky významné na hladin� významnosti 0,01

Na základ� dat a interpretace pak mezi jednotlivými veli�inami byly vyhodnoceny jednotlivé 
závislosti (tab. 4):

Tab. 4   Slovní interpretace závislost mezi zkoumanými veli�inami 
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Dle obrázku 6 se potvrdilo hodnocení na základ� grafického vyjád�ení závislosti. Na 
hladin� významnosti 0,05 vykazují ob� pozorované veli�iny st�ední závislost s nehodami 
s lehkým zran�ním a po�tem nehod s následky, nízkou závislost s nehodami s následkem 
t�žkého zran�ní a nezávislost po�tem úmrtí vlivem nehod. Po�et host� vykazuje nízkou 
závislost s po�tem nehod. U po�tu p�enocování se dá hovo�it o podobném vývoji závislosti 
jako po�tu host� a jednotlivých veli�in bezpe�nosti, pouze u hodnoty po�et nehod vykazuje 
nízkou, nepoužitelnou závislost.

Pro potvrzení takové síly korelace, abychom mohli korelaci považovat za prokázanou 
pro daný soubor, je nutné ov��it její statistickou významnost. Prvotní zhodnocení statistické 
významnosti korela�ních koeficient� na hladin� � = 0,05 je možné z  již generovaných 
výsledk� softwaru SPSS (tab. 3). Korela�ních koeficienty vykazující vztah na základ� vzorce 
(2) je možné považovat za statisticky významné. Další testování statistické významnosti lze 
provést na základ� porovnání testovacího kritéria (3):  

(3) 

a kritické hodnoty (4): 

(4) 

kde: n = po�et hodnot výb�ru 

pokud následn� platí, že:  

pak H0 p�ijímáme a lze konstatovat, že jedna veli�ina na druhé (a opa�n�) nevykazují lineární 
závislost. 

Pakliže platí:  

dochází k zamítnutí nulové hypotézy o nezávislosti; platí H1, to znamená, že s 95 % 
pravd�podobností jsou jednotlivé veli�iny do jisté míry na sob� lineárn� závislé. 

Tab. 5  Hodnoty pro výpo�et statistické významnosti korela�ních koeficient� – 
po�et host� a bezpe�nosti 

Na základ� výše uvedených vztah� a výpo�tu v tabulce 5 u korela�ních koeficient�
mezi po�tem host� a nehodami s lehkým zran�ním a po�tem host� a po�tem nehod s následky 
úmrtí, zran�ní byla statistická významnost potvrzena, platí tudiž, že mezi t�mito veli�inami je 
lineární závislost. Nízká hodnota korela�ních koeficient� u veli�in po�et host� x t�žká zran�ní 
a po�et host� x po�et nehod nevykazuje statistickou významnost na hladin� významnosti 

Po�et host�/Bezpe�nost
Korela�ní 
koeficient 

rSp

Koeficient 
determinace 

r2

Testové 
kritérium  

tr

Kritická 
hodnota 

Po�et nehod -0,255 0,065 -1,846
Úmrtí 0,064 0,004 0,449
Lehká zran�ní 0,494 0,244 3,977
T�žká zran�ní  0,211 0,045 1,511
Po�et nehod s následky 
úmrtí, zran�ní 

0,477 0,228 3,799

2,001 

( )

( )r1

2nr
t

2
R

−

−∗
=

( )t 2n −;α

( )tt 2nR −≤ ;α

( )t >t 2nR −;α



- 91 - 

0,05; dané veli�iny nevykazují lineární závislost. Mezi po�tem host� a úmrtím na silnicích 
nebyla prokázána žádná závislost, koeficient je velmi nízký, až nepoužitelný, statisticky 
nevýznamný.  

Rovn�ž mezi po�tem p�enocování a po�tem nehod a dále mezi po�tem p�enocování a 
úmrtím na silnicích nebyla potvrzena závislost s po�tem p�enocování, koeficienty korelace 
jsou statisticky nevýznamné. V p�ípad� po�tu p�enocování a t�žkými zran�ními, po�tem 
p�enocování a lehkými zran�ními a po�tem p�enocování a po�tem nehod s následkem úmrtí, 
zran�ní byla prokázána statistická významnost korela�ních koeficient�, mezi jednotlivými 
veli�inami platí lineární závislost (tab. 6). 

Tab. 6  Hodnoty pro výpo�et statistické významnosti korela�ních koeficient� -  po�et 
p�enocování a bezpe�nosti

�asto se p�i statistickém testování výsledk� stává, že v�cn� významný rozdíl mezi 
dv�ma (nebo více) prom�nnými je vlivem nízkého rozsahu souboru statisticky nevýznamný, a 
obrácen� p�i testování rozdíl� prom�nných u souboru s n�1000 jsou i zjevn� v�cn�
nevýznamné rozdíly statisticky velmi významné. Proto mimo statistické významnosti je 
doporu�ováno používat n�který z koeficient� efekt size. Pro pom�rová data, kterými jsou 
hodnoty po�tu host�, po�tu p�enocování, po�tu dopravních nehod atd. je vhodné použit size 
koeficient - koeficientu determinace (5)

(5) 

Tento koeficient nám udává nejen sílu lineární závislosti, udává tu �ást variability Y, kterou 
lze pomocí modelu vysv�tlit pomoci X. Za významný považuje Tolson (p�evzato Chráska, 
2003) vztah p�í hodnot� koeficientu determinace r2 � 0,1. Dle hodnocení na základ�
testovacího kritéria a kritické hodnoty jsou výsledky na základ� analýzy koeficientu 
determinace totožné vyjma neprokázáné statistické významnosti � = 0,05 korela�ního 
koeficientu mezi t�žkým zran�ním a po�tem p�enocování (rSp = 0,255, r2 = 0,081), tudiž 
nebyla potvrzena závislost mezi t�mito veli�inami.

ZÁV�R  

Na základ� statistických analýz jsme potvrdili jednotlivé závislosti. Korela�ní 
analýzou bylo dokázáno, že mezi veli�inami p�íjezdového cestovního ruchu a bezpe�nosti na 
silnicích �R existuje lineární závislost. V rámci analýzy bylo zjišt�no, že existuje závislost 
mezi po�tem zahrani�ních host� ubytovaných v hromadných ubytovacích za�ízeních a po�tem 
p�enocování s po�tem dopravních nehod s následky úmrtí, zran�ní a s po�tem lehkých zran�ní 
v d�sledku dopravních nehod. Touto analýzou nedošlo k nalezení p�í�inných vztah�, byly 
nalezeny pouze asocia�ních vztahy. Bylo prokázáno, že p�i zm�n� X (resp. Y) se m�ní i Y 

Bezpe�nost/Po�et 
p�enocování  

Korela�ní 
koeficient 

rSp

Koeficient 
determinace 

r2

Testové 
kritérium 

tr

Kritická 
hodnota 

Po�et nehod -0,194 0,038 -1,384
Úmrtí 0,139 0,019 0,983
Lehká zran�ní 0,554 0,307 4,658
T�žká zran�ní  0,285 0,081 2,081
Po�et nehod s následky 
úmrtí, zran�ní 

0,540 0,292 4,491

2,001 

rr 2
Sp

2 =
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(resp. X), nebylo však potvrzeno, zda tuto zm�nu zp�sobuje X nebo Y, nedošlo k potvrzení, 
zda ovliv�uje bezpe�nost na silnicích po�et zahrani�ních host� a po�ty p�enocování nebo 
naopak zda nár�st po�tu ú�astník� vlivem p�íliv� �idi�� – host� nerezident� nezp�sobuje 
nár�st dopravních nehod.  
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P�íloha 1:  Vzorový propo�et Spearmanova korela�ního koeficientu 

Období 
Po�et 
host�

Po�adí 
po�tu 
host�  

pi

Usmrceni
Po�adí 
úmrtí 
qumrtí 

T�žké 
zran�ní

Po�adí 
t�žce 

zran�n
í  qi 

(pi - qumrtí)
2 (pi - qi)2 

Q 1/2000 770303 1 300 28 1085 30 729 4
Q 2/2000 1328044 19 383 43 1402 43 576 0
Q 3/2000 1727161 35 410 49 1647 49 196 0
Q 4/2000 947286 5 393 45 1391 41 1600 16
Q 1/2001 916751 4 261 22 1011 25 324 9
Q 2/2001 1583899 30 304 29 1472 45 1 256
Q 3/2001 1829982 40 400 48 1667 50 64 4
Q 4/2001 1074607 9 369 40 1343 40 961 0
Q 1/2002 950688 6 260 21 971 22 225 1
Q 2/2002 1447378 26 365 39 1479 46 169 49
Q 3/2002 1435794 25 417 50 1646 48 625 4
Q 4/2002 908913 3 389 44 1396 42 1681 4
Q 1/2003 819718 2 277 25 955 21 529 16
Q 2/2003 1349242 20 375 41 1427 44 441 9
Q 3/2003 1778943 37 445 51 1700 51 196 0
Q 4/2003 1127853 13 350 35 1171 34 484 1
Q 1/2004 1034034 7 232 19 839 13 144 36
Q 2/2004 1641944 32 359 36 1291 38 16 4
Q 3/2004 2088770 45 394 46 1540 47 1 1
Q 4/2004 1296477 17 397 47 1208 35 900 144
Q 1/2005 1142819 14 229 16 785 10 4 36
Q 2/2005 1688134 33 329 34 1218 36 1 4
Q 3/2005 2116925 46 364 37 1314 39 81 4
Q 4/2005 1388250 22 364 38 1079 28 256 100
Q 1/2006 1115870 11 207 11 719 6 0 25
Q 2/2006 1774888 36 268 24 1226 37 144 169
Q 3/2006 2148148 50 284 26 1037 26 576 0
Q 4/2006 1396568 23 304 30 1008 24 49 36
Q 1/2007 1213846 15 231 18 771 9 9 81
Q 2/2007 1805119 39 307 31 1148 33 64 4
Q 3/2007 2128184 48 375 42 1139 32 36 100
Q 4/2007 1532555 29 309 32 902 17 9 225
Q 1/2008 1296714 18 210 12 741 8 36 16
Q 2/2008 1797799 38 266 23 1083 29 225 36
Q 3/2008 2119105 47 311 33 1076 27 196 36
Q 4/2008 1435792 24 289 27 909 18 9 81
Q 1/2009 1056818 8 176 4 602 4 16 0
Q 2/2009 1636366 31 204 10 991 23 441 169
Q 3/2009 1959282 42 222 14 1115 31 784 289
Q 4/2009 1379904 21 230 17 828 12 16 25
Q 1/2010 1093111 10 123 2 450 1 64 1
Q 2/2010 1710263 34 199 7 825 11 729 16
Q 3/2010 2064746 44 259 20 934 19 576 1
Q 4/2010 1465876 27 221 13 614 5 196 64
Q 1/2011 1120109 12 153 3 554 2 81 1
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Q 2/2011 1917767 41 195 6 865 16 1225 100
Q 3/2011 2146633 49 225 15 950 20 1156 25
Q 4/2011 1530558 28 200 8 723 7 400 1
Q 1/2012 1280892 16 121 1 601 3 225 4
Q 2/2012 1967687 43 188 5 853 14 1444 81
Q 3/2012 2386220 51 200 9 859 15 1764 36

� (pi - qi)2 20674 2324
6 � (pi - qi)2 124044 13944
n 51 51
n (n2 - 1) 132600 132600
� 0,0645 0,895
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Abstrakt: 

�lánek se zabývá celní problematikou ve vztahu k cestovnímu ruchu. Hlavní d�raz je 
kladen na objasn�ní problematiky dovozu a vývozu neobchodního zboží na území Evropské unie 
a z celního území Evropské unie. Je d�ležité si uv�domit, že za neobchodní zboží je pokládáno 
nejenom nakoupené zboží, ale také osobní v�ci turist�, zavazadla, vlastní dopravní prost�edky apod. 
Respektování celních p�edpis� spolu s dalšími p�edpisy týkající se p�estupu osob a zboží p�es celní 
hranice je nezbytnou podmínkou plynulého pohybu osob a neobchodního zboží: Evropská unie 
uplat�uje liberální p�ístup k této problematice a jednodušší celní odbavení v porovnání se zbožím 
obchodního charakteru. 

Abstract: 

The article contains customs issues in tourism. The main evidence is focused on the 
import of the non-shopping goods to the European Union and the export from customs area of 
the European Union. It is important to understand the terminology “non-shopping goods” 
which is not only the bought goods, but also the tourists´ personal belongings, the luggage, 
the transport vehicle, etc. The Czech Republic is the part of European Union´s customs area. 
The outside customs border of the EU is passed into the other area of the member states. The 
Czech Republic has only the customs borders on the customs airports. The customs 
regulations with its sub-regulations about the crossing borders needs to be respected for the 
continuous movement of persons and non-shopping goods:  The European Union implements 
the liberal attitude to this problematic and the easier customs clearance compare to shopping 
goods. 

Klí�ová slova: 

neobchodní zboží, celní odbavení, celní p�edpisy EU  

Kay words: 
commercial goods, customs clearance, customs regulations EU

ÚVOD 

Cestovní ruch, resp. turistika, je globálním jevem a d�ležitou ekonomickou aktivitou. 
Turist�m umož�uje poznávat nová místa, nové objekty, nové lidi a jejich život. Motivace pro 
cestování mohou být r�zné. Mnoho lidí z �eské republiky tráví své volné dny p�ímo v naší 
zemi, mnoho lidí poznává jiné zem� Evropské unie (EU) a stále více lidí vyjíždí za poznáním 
krás a života v jiných zemích mimo území Evropské unie. P�i plánování r�zných turistických 
aktivit mimo území Evropské unie, a� už se jedná o poznávání p�írodních nebo kulturních 
objekt�, geoturistiku, nebo jiné aktivity, je d�ležité mít na pam�ti, že se turista z pohledu 
celnictví dostává na nové celní území, resp. p�es ur�ité celní území tranzituje, a tudíž musí 
respektovat celní legislativu platnou na daném území. Rovn�ž to platí o turistech, 
p�ijížd�jících na území Evropské unie, v�etn� �eské republiky. V rámci turistiky se v�nuje 
zna�ná pozornost problematice pohybu osob, vzhledem k tomu, že bez pot�ebných doklad�
(pas, vízum aj.) nelze provést legální vstup na dané území. Nemén� d�ležitá je také 
problematika dovozu a vývozu zboží a finan�ních prost�edk�. 
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1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO POHYB OSOB A DOVOZ A 
VÝVOZ ZBOŽÍ A FINAN�NÍCH PROST�EDK�

 V rámci turistiky se v�nuje zna�ná pozornost problematice pohybu osob, vzhledem 
k tomu, že bez pot�ebných doklad� (pas, vízum aj.) nelze provést legální vstup na dané území. 
Nemén� d�ležitá je také problematika dovozu a vývozu zboží a finan�ních prost�edk� (tab.1). 

Tab.1  Základní schéma mezinárodních p�edpis� v turistickém ruchu 
(vlastní zpracování podle Schejbal, 2009) 

Legislativa 
POHYB OSOB FINAN�NÍ PROST�EDKY ZBOŽÍ 

- ob�anský pr�kaz 
- pas 
- vízum 
- jiné 

- platidla v zákonné 
m�n�

- valuty 
- jiné 

- zboží neobchodního 
charakteru 

- zboží  obchodního 
charakteru 

Pohyb osob – v rámci zahrani�ní turistiky je nutné respektovat základní p�edpisy 
týkající se pohybu osob, pohybu zboží a finan�ních prost�edk�. Pro vstup a pobyt v ur�ité 
zemi jsou stanoveny legislativní podmínky, které musí být spln�ny. „P�i cestování do 
zahrani�í je t�eba respektovat nejenom mezinárodní p�edpisy., ale také pravidla konkrétní 
zem� za�len�né do celních a devizových p�edpis�. … Pon�vadž každá zem� svými vlastními 
p�edpisy tuto problematiku upravuje, je nezbytné se s nimi seznámit.“(Schejbal, 2009). 

 Z pohledu �eské republiky a Evropské unie je nutné upozornit na existenci 
Schengenského prostoru, který umož�uje volný pohyb osob, ale není totožný s celním 
územím Evropské unie. Tudíž je zde jiná povinnost pro pohyb osob a pro pohyb zboží. Nap�. 
Švýcarsko je sou�ástí Schengenského prostoru, ale má samostatné celní území. Bulharsko 
není sou�ástí Schengenského prostoru, ale z celního hlediska je sou�ástí celního území EU 
a je zde volný pohyb zboží.  

Dovoz a vývoz finan�ních prost�edk� – tuto problematiku upravují celní a devizové 
p�edpisy. Na území Evropské unie platí na�ízení �. 1889/2005 Evropského parlamentu 
a Rady, které stanovuje, že „každá fyzická osoba, která vstupuje do Spole�enství nebo je 
opouští a má u sebe pen�žní hotovost v hodnot� 10 000 EUR nebo více, ohlásí tuto �ástku 
v souladu s tímto na�ízením p�íslušným orgán�m �lenského státu, p�es který do Spole�enství 
vstupuje nebo je opouští. Ohlašovací povinnost není spln�na, pokud jsou poskytnuté 
informace nesprávné nebo neúplné.“ (Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
�. 1889/2005, �l. 4.). �lenské státy Evropské unie mají možnost upravit danou problematiku 
vnitrostátními p�edpisy, které budou v souladu s legislativou EU.  

 Pro �eskou republiku platí základní ustanovení, že fyzická osoba vstupující nebo 
vystupující na území Evropské unie je povinna písemn� oznámit celnímu ú�adu dovoz 
a vývoz platných platidel v �eské nebo cizí m�n�, cestovních šek�, pen�žních poukázek 
sm�nitelných za hotové peníze, cenných papír� na doru�itele nebo na �ad, nebo jiných 
investi�ních nástroj� v úhrnné hodnot� 10 000 EUR nebo vyšší. P�íslušný formulá� lze získat 
na celních ú�adech, v�etn� celního ú�adu na letišti v Praze, p�íp. na webových stránkách celní 
správy www.celnisprava.cz.  

N�které státy Evropské unie jdou nad rámec ustanovení a jsou p�i uplat�ování na�ízení 
p�ísn�jší (nap�. podle celního zákona Francie je stanovena povinnosti ohlásit celním orgán�m 
hotovost nad 10 000 EUR všem osobám p�ekra�ující francouzské hranice (v�etn� ob�an�
EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnit�ní �i vn�jší hranice EU. 
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 Za ú�elem kontroly pln�ní ohlašovací povinnosti jsou ú�edníci p�íslušných orgán� za 
podmínek stanovených vnitrostátními právními p�edpisy zmocn�ni provád�t kontroly 
fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních prost�edk�. 

Celní odbavení zboží – celní problematika v jednotlivých zemích nebo v uskupeních 
zemí je sou�ástí obchodní politiky. Zabývá se celním odbavením zboží (v�cí) a uplat�ováním 
tarifních i netarifních opat�ení. Obvykle se rozlišuje obchodní zboží a tzv. neobchodní zboží 
týkající se zejména neobchodního styku. Ve vztahu ke zboží dováženému nebo vyváženému 
na/z daného území se uplat�ují tarifní i netarifní opat�ení vyjad�ující míru protekcionismu 
nebo liberalismu. 

Evropská unie pat�í k subjekt�m, které jsou obecn� liberální k dovozu a vývozu zboží. 
Vyšší míra liberalizace se v porovnání se zbožím obchodního charakteru projevuje 
u neobchodního zboží. Za neobchodní zboží je zde považováno zboží, které je dováženo 
p�íležitostn� a jehož povaha a množství prokazují, že má sloužit výhradn� k soukromému 
nebo osobnímu použití nebo spot�eb� p�íjemc� nebo osob, které je dovážejí, a jejich 
rodinných p�íslušník�, nebo které má sloužit jako dárek. Do této kategorie pat�í mj. osobní 
v�ci turist�, v�ci v zavazadlech, v�ci pro aktivní sport, dopravní prost�edky dopravující turisty 
apod. 

�eská republika je od 1. 5. 2004 sou�ástí jednotného celního území Evropské unie. Je 
nutné rozlišovat, zda se jedná o turistiku v rámci �R, v rámci EU nebo v rámci zemí mimo 
Evropskou unii. Základní schéma systému turistického ruchu je na schématu uvedeném níže. 

Obr.1  Základní schéma systému turistického ruchu (Schejbal, 2009) 

Pokud se region generující ú�astníky cestovního ruchu a region destinace cestovního 
ruchu nachází na stejném celním území, není nutné celní odbavení zboží v p�ípad�, že celá 
tranzitní trasa je také vedena po území EU. P�íkladem m�že být návšt�va Alp ve Francii, kdy 
dopravní trasa m�že vést z �eské republiky p�es Rakousko do Itálie nebo z �eské republiky 
p�es N�mecko a Švýcarsko do Itálie. 

V p�ípad�, kdy se p�ekra�uje celní hranice, je vždy nutné celní odbavení zboží. Týká 
se to samoz�ejm� i turistiky a turist� majících pouze tzv. zboží neobchodního charakteru 
(obr.2). 
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Obr.2  Základní schéma systému turistického ruchu – p�ekra�ování celních hranic a tranzitní 
trasy na r�zných celních územích (vlastní zpracování) 

2. DOVOZ A VÝVOZ NEOBCHODNÍHO ZBOŽÍ DO/Z EU 

Celní problematika je v rámci EU upravena jednotnou celní legislativou ve form�
na�ízení Rady nebo Komise, které jsou po p�ijetí zve�ej�ovány v Ú�edním v�stníku EU. Mezi 
základní p�edpisy pat�í Celní kodex Spole�enství (Na�ízení Rady �. 2913092), spole�ný celní 
tarif (Na�ízení Rady �. 2658/87 a tzv. osvobozovací na�ízení (Na�ízení Rady �. 1186/2009). 

 Celní legislativa stanovuje, že každá osoba, která dováží zboží na celní území 
Evropské unie, nebo osoba, která vyváží zboží z celního území Evropské unie, je povinna toto 
zboží p�edložit celním orgán�m a bez zbyte�ného odkladu podat celní prohlášení stanoveným 
zp�sobem. �eská republika po vstupu do Evropské unie od 1. 5. 2004 nemá pozemní celní 
hranici, p�íslušné úkony se konají na vn�jší hranici EU. Jedinou výjimkou je celní hranice na 
letištích s mezinárodním oprávn�ním. Celní odbavení se týká pravidelných i charterových let�, u 
kterých je nutné celní odbavení projednat s místn� p�íslušným celním ú�adem.  

Celní prohlášení v turistickém styku se podává vždy v p�edepsané podob�, i když na 
první pohled si mnoho osob ani neuv�domí, že celní prohlášení podalo, protože v mnoha 
p�ípadech je podáno bez administrativních formalit. Celní legislativa umož�uje podat celní 
prohlášení pro neobchodní zboží ústn� �i jiným zp�sobem, tzn. konkludentn� (nap�. systém �ervená 
– zelená). Výjime�n� se podává písemné celní prohlášení – písemný záznam, který vyhotoví celník. 

 P�i dovozu a vývozu zboží, pro propušt�ní zboží do p�íslušného celního režimu, je 
nutné respektovat p�íslušná opat�ení dané zem�: 

  = netarifní obchodn� politická opat�ení – zákazy a omezení 

  = tarifní obchodn� politická opat�ení – clo a nep�ímé dan� (spot�ební dan� a DPH). 

Obvykle jsou známé obecné zákazy, které se uplat�ují také v �ad� zemí mimo 
Evropskou unii (nap�. zákazy týkající se dovozu a vývozu drog, zbraní, ohrožených druh�
fauny a flóry), rovn�ž obecná omezení, nap�. pro dovoz a vývoz starožitností apod. 

P�i dovozu zboží do Evropské unie se v souvislosti s p�echodem zboží p�es celní 
hranici vym��uje a vybírá clo a nep�ímé dan� – DPH a spot�ební dan�, která se týká alkoholu, 
tabáku, cigaret a pohonných hmot. V turistickém styku je vybrané neobchodní zboží do 
stanoveného limitu osvobozeno od cla a nep�ímých daní uplat�ovaných p�i dovozu. P�i 
vývozu zboží se uplat�ují pouze zákazy a omezení jako netarifní p�ekážky vývozu zboží. 
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Celní sazby jako tarifní p�ekážka vývozu zboží nejsou v sazebníku EU stanoveny. Zboží p�i 
vývozu je bez cla. 

 Osvobození neobchodního zboží od cla, spot�ebních daní a DPH - stanovené a níže 
uvedené limity jsou platné jak pro zahrani�ní fyzické osoby p�ijížd�jící do EU, tak i pro 
tuzemské osoby vracející se ze zahrani�í. Nelze je slu�ovat pro více osob ani je ode�ítat, 
pokud je úhrnná vlastní hodnota dováženého zboží vyšší.  

Za zboží dovážené cestujícím s výše uvedeným osvobozením od cla a daní se 
považuje také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech 
dopravních prost�edk�, kterými cestující vstupuje do EU (tab.2). 

Tab.2  Limitní osvobození (vlastní zpracování dle platné legislativy) 

Limitní osvobození množstevní Poznámka: 

tabák a cigarety 

a) 200 cigaret, 
b) nebo 100 doutní�k� do 3 gram�, 
c) nebo 50 doutník�, 
d) nebo 250 g tabáku ke kou�ení�

Nelze povolit sou�asn� vše. 
Je možno pom�r výrobk� kombinovat 
tak, aby sou�et nep�ekro�il 100 %, 
nap�. kombinace 100 cigaret a 50 
doutní�k�. 

Osvobození pouze osobám nad 17 let.�

alkohol 

a) celkem 1 litr alkoholu a alkoholických 
nápoj� o obsahu vyšším než 22 % obj. 
nebo nedenaturovaného lihu o obsahu 
nejmén� 80 % obj.,  

b) celkem 2 litry alkoholu a 
alkoholických nápoj� o obsahu alkoholu 
nejvýše 22 % obj.  

c) celkem 4 litry tichého vína a 16 litr�
piva�

Každé množství v písm. a) a písm. 
b) p�edstavuje 100 % celkového 
povoleného množství, lze však 
pom�r výrobk� kombinovat tak, 
aby sou�et nep�ekro�il 100 %.  
Nap�íklad: kombinace 0,5 litru 
lihovin a 1 litr meziprodukt�
o obsahu do 22 % obj. 

Pouze osobám nad 17 let.  

Lihoviny nezna�ené kontrolní 
páskou, které p�evyšují tyto 
množstevní limity, nelze 
cestujícímu p�i vstupu do �eské 
republiky propustit, a to ani 
v p�ípad�, že by cestující cht�l 
uhradit spot�ební da�, da�
z p�idané hodnoty a clo v p�íslušné 
výši.  

pohonné hmoty 

pro každý motorový dopravní 
prost�edek se osvobozují od cla, DPH a 
SPD pohonné hmoty dovážené v b�žné 
nádrži vozidla a navíc nejvýše 10 litr� v 
p�enosné nádob� (kanystru).  

lé�iva 
lé�iva v množství odpovídajícím osobní 
pot�eb� cestujících 

Krom� výše uvedených množstevních limit� jsou stanoveny hodnotové limity pro 
osvobození neobchodního zboží p�i dovozu zboží (tab.3). 
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Tab.3  Hodnotové osvobození (vlastní zpracování dle platné legislativy) 

Limitní osvobození hodnotové Poznámka: 
cestujícímu leteckou dopravou 
je v tuzemsku osvobozeno p�i 
dovozu  zboží do výše jeho 
hodnoty zboží odpovídající 
�ástce 430 EUR na osobu. 
cestujícím v rámci rekrea�ního 
nebo sportovního létání je v 
tuzemsku osvobozeno zboží do 
výše jeho hodnoty odpovídající 
�ástce 300 EUR na osobu 
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cestujícím mladším patnácti let 
se �ástka snižuje na �ástku 200 
EUR na osobu 

Do celkové výše hodnoty 
osvobozeného zboží nelze 
zapo�ítat jen �ást hodnoty 
n�kterého dovezeného zboží, 
zapo�ítá se všechno zboží 
dovážené cestujícícm.  

Do celkové výše hodnoty 
osvobozeného zboží se 
nezapo�ítává hodnota  

a) cigarety a tabákové výrobky, 
alkohol, pohonné hmoty - viz 
množstevní limity tohoto zboží 
uvedeny výše, 

b) zboží, které je do�asn�
dovezeno cestujícím do �R,  

c) zboží dováženého nazp�t po 
jeho do�asném vývozu 
cestujícím,  

d) lé�iv nezbytných pro osobní 
pot�ebu cestujícího. 

Paušální sazba cla – se použije p�i dovozu zboží zcela neobchodního charakteru, 
pokud hodnota dováženého zboží p�esahuje hodnotové limity uvedené výše, ale nep�ekro�í 
limit 700 EUR. Pro výpo�et cla lze použít valorickou jednotnou sazbu cla ve výši 2,5 %.  

 Všechny stanovené limitní �ástky v EUR se p�evádí na CZK celním p�epo�ítacím 
kurzem platným v daném kalendá�ním roce. V roce 2013 platí celní p�epo�ítací kurz 
EUR_limit 25,080 CZK za jedno EURo. 

Osvobození od cla pro zboží do�asn� používané na daném celním území se týká
zejména: 

1) osobních v�cí fyzické osoby, 
2) sportovních pot�eb dovážených za ú�elem provád�ní sportu,  
3) osobních dopravních prost�edk� pro individuální dopravu, 
4) jiných dopravních prost�edk� pro p�epravu v cestovním ruchu. 

 Aktuální informace lze získat z celní legislativy EU, u pracovník� �eské celní správy, 
z internetových stránek celní správy a také u pracovník� cestovních kancelá�í. 

Pro turisty z �eské republiky je velmi d�ležité seznámit se s celními p�edpisy jiných 
zemí, nejenom zem� destinace cestovního ruchu, ale také p�ípadných tranzitních zemí. Mnohé 
zem� uplat�ují ve vztahu k cestovnímu ruchu p�ísn�jší celní legislativu. Pot�ebné základní 
informace lze získat u pracovník� cestovních kancelá�í nebo nap�. z internetových zdroj�.  

ZÁV�R 

 Cestovní ruch je d�ležitou ekonomickou aktivitou. V odv�tví cestovního ruchu ze 
systémového pohledu na tuto oblast je velká pozornost v�nována systému turizmu, organizaci 
cestovního ruchu, práci cestovních kancelá�í, lidem jako hlavnímu objektu logistiky a jiným 
d�ležitým témat�m. Pro uspokojení individuálních p�ání a požadavk� zákazník� (turist�) 
a z logistického hlediska je nutné pro bezproblémový pobyt a dopravu turist� z d�vodu 
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snadného a z �asového hlediska rychlého odbavení turist� p�ekra�ujících celní hranice znát 
p�edpisy dané konkrétní zem� a respektovat je. Nerespektováním celních p�edpis�
a následném zdržení se p�i celním odbavení zboží m�že individuáln� znemožnit turist�m 
odlet�t nebo odjet podle plánovaného �asu odletu/odjezdu dopravního prost�edku. 
Nerespektováním celní legislativy dochází k jejímu porušení, za což m�že být p�íslušná osoba 
pokutována, p�íp. jí m�že být zboží i zabaveno. Neznalost „zákona“ neomlouvá. Pro p�edejití 
potíží na celních hranicích je nutné zav�asu získat relevantní informace týkající se dovozu 
a vývozu a respektovat ustanovení týkající se dovozu a vývozu zboží.  
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LOGISTIKA TURISTICKÉ DESTINACE ISLAND 

Logistics in Iceland as a tourist destination  

Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc. 
Katedra p�írodních a humanitních disciplin.

Vysoká škola logistiky v P�erov�,  
emil.gavlovsky@vslg.cz 

Abstrakt: 

Území Islandu se v mnoha sm�rech liší od ostatních evropských zemí a to se projevuje 
i v oblasti cestovního ruchu. Island jako ostrovní stát je dostupný bu� letecky, nebo 
s využitím trajektu, který z Dánska p�ekonává 1500 km dlouhou vzdálenost. S ohledem na 
charakter území, špatnou dostupnost mnoha turistických zajímavostí, absenci železni�ní sít� i 
charakter silni�ní sít� má i realizace cestovního ruchu na Islandu své specifické rysy.  

V referátu jsou uvedeny zvláštnosti Islandu jako turistické destinace, konkrétní 
zp�soby dopravy turist� z evropského kontinentu na Island i možnosti cestování po tomto 
ostrov�.  

Jako p�íklad uvádí autor dva konkrétní programy zájezd�, ur�ené pro r�znou klientelu. 
Jeden zájezd je p�tidenní (4 denní program na IS) s leteckou dopravou z Ostravy, druhý je 
dvaceti�ty�denní  (3denní program na FO,14denní program na IS) s autobusovou dopravou 
z Brna a s využitím trajektu odplouvajícího z Dánska. Cena obou zájezd� je srovnatelná, 
výrazn� se však liší komfortem, �asovou náro�ností, ale i bohatostí programu.   

Abstract: 

The territory of Iceland is in many ways different from other European countries, and 
this is obvious in the field of tourism too. Iceland as an island state is accessible either by air 
or using the ferry from Denmark overcoming 1500 km long distance. Tourism in Iceland has 
its specific features with regard to the character of the area, poor access to many tourist 
attractions, the absence of the railway network and the nature of the road network. 

The specifics of Iceland as a touristic destination, particular ways of tourist’s transport 
from Europe to Iceland or the possibilities of traveling around the island are given in the 
paper. 

As an example, the author gives two specific programmes designed for different 
clients. One of them is a five-day trip (4 day programme in Iceland) by air transport from 
Ostrava, the other is 24-day trip (3 day programme in Faroe Islands, 14 day programme in 
Iceland) by coach transport from Brno using the ferry from Denmark. The price of both trips 
is comparable, however it differs significantly by comfort, time spent at the whole trip or 
richness of the programme. 

Klí�ová slova 

Island, turismus, logistika 

Key wwords 

Island, tourism, logistics 

ÚVOD 

Cestovní ruch na Islandu má svoje zvláštnosti, spo�ívající v poloze, specifických 
p�írodních podmínkách i demografických faktorech toho ostrovního státu. Cestovní ruch se 
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zde stává stále významn�jší složkou tvorby hrubého národního produktu. Turistická sezona na 
Islandu trvá od 15.5. do 15.9. 

Jednou ze základních podmínek rozvoje CR je vyhovující dopravní infrastruktura a ta 
byla na Islandu ješt� v polovin� minulého století, ve srovnání se zem�mi evropského 
kontinentu, na nízké úrovni. Rovn�ž tak dostupnost Islandu z ostatního sv�ta spo�ívala 
v omezeném po�tu leteckých a lodních spoj�. Ješt� v roce 2001 byli evropští turisté odkázáni 
na menší trajekt, který byl na v��n� neklidném mo�i �astou p�í�inou mo�ské nemoci v�tšiny 
pasažér�. 

Island však vždy p�itahoval cestovatele a láká i dnes p�edevším milovníky severské 
p�írody, která je na Islandu díky �ídkému osídlení a absenci pr�myslu stále mimo�ádn�
zachovalá.  

Obr.1  Mapa Islandu (zdroj: web) 

ZVLÁŠTNOSTI ISLANDU 

Island je evropskou zemí, ale od zemí evropského kontinentu se liší �adou vlastností, 
které lze vyjád�it p�edponou nej. 

-    je nejzápadn�jší evropskou zemí (Západní mys 65°30´11´´N, 24°31´44´´W) 
- má nejmohutn�jší evropský vodopád (Dettifoss 200-500m³/s) 
- má nejkratší evropskou �eku (Jökulsá 300m) 
- má nejv�tší evropský ledovec (Vatnaj�kul 8300km²) 
- má nejvíce �inných sopek (30) 
- má nej�idší osídlení (pr�m�rná hodnota 3,1 obyv./km²) 
- pat�í k zemím s nejvyšším v�kem dožití (ženy 82,3, muži 78,1 let) 
- má nejnižší kriminalitu/obyvatele 
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- má nejvyšší po�et sebevražd/obyvatele (dlouhé zimní období)  
- byl zde ustanoven první parlament na sv�t� (r.930) 
- nemá a nikdy nem�l armádu 
- využívá se zde nejv�tší množství geotermální energie (geotermální elektrárny, 

vytáp�ní m�st i odlehlých farem) 
- je nejsevern�jší zemí, kde se ve velkém m��ítku p�stuje jižní ovoce (vytáp�né 

skleníky) 
- do roku 2009 byl Island pro turisty nejdražší evropskou zemí, po roce 2009 se díky 

poklesu kurzu ISK ceny zboží a služeb dostaly na b�žnou evropskou úrove�
- na Islandu není železnice 
- Island má nejmén� les� ze všech evropských zemí. Um�le vysázené lesy zaujímají 

pouze 1% území státu. 

      CHARAKTERISTIKA TURISTICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ ISLANDU. 

� Vodopády 
� Ledovce 
� Sopky 
� Fumaroly a solfatary 
� Popelové poušt�, lávová pole 
� �erné pláže 
� Skalní �edi�ové a lávové útvary 
� Ka�ony 
� Jezera 
� Ledová zátoka 
� Velryby, tuleni 
� Mo�ští i jezerní ptáci 
� Termální koupališt� um�lá i p�írodní 
� Skanzeny 
� Kostely, muzea 

DOSTUPNOST ISLANDU Z EVROPSKÉHO KONTINENTU. 

Trajektem na Island 

Jediné pravidelné lodní spojení s Islandem zajiš	uje spole�nost Smyril-Line 
velkokapacitním trajektem Norr na, který má domovský p�ístav v Torshavnu na Faerských 
ostrovech. Lo� je dlouhá 160m, široká 30m, má 8 pater a pojme 1480 osob a 800 vozidel. 
Dosahuje rychlost až 22 uzl� (40km/h).  

Trajekt využívají evropští turisté, sm��ující na Faerské ostrovy a na Island. Trajekt je 
rovn�ž využíván místními obyvateli a pro nákladní dopravu.  

V turistické sezon� (15.5 - 15.9.) jezdí Norr na pravideln� jednou za týden. Vyjíždí 
v sobotu z dánského p�ístavu Hirtshals do Torshavnu na Faerských ostrovech (1000km-33h), 
odkud se po t�íhodinové p�estávce vrací zp�t do Hirtshalsu. V úterý po 3h p�estávce znovu 
odplouvá do Torshavnu, kde mohou p�istoupit turisté, kte�í využili t�ídenní p�estávku na 
Faerských ostrovech  k turistickému programu v krásné a zachovalé severské p�írod� a 
pokra�ují v cest� na Island. Turisté, kte�í necht�jí trávit na Faerských ostrovech t�i dny, 
mohou zvolit druhé odplutí trajektu (v úterý) z Hirtshalsu. 
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Plavba z Torshavnu do p�ístavu Seydisfj�rdúr  na západním pob�eží Islandu je dlouhá 
485km a trvá 16h. Trajekt tam p�istává ve �tvrtek. P�i zpáte�ní cest� zastavuje trajekt pouze 
na 3h v Torshavnu a v Hirtshalsu p�istává v sobotu. 

Pravidelné spojení trajektem využívají p�edevším turisté a cestovní kancelá�e 
s vlastním dopravním prost�edkem a s vícetýdenním, nej�ast�ji dvoutýdenním programem na 
Islandu.  

Letecky na Island

Letecké spojení na Island (mezinárodní letišt� v Keflavíku) má ve svém letovém �ádu 
�ada evropských leteckých spole�ností. Spoje zajištuje i místní spole�nost Iceland Air a 
Iceland Expres. �eské cestovní kancelá�e v�tšinou využívají odlety z Berlína, kam své klienty 
odvážejí autobusem. V nabídce pro rok 2013 je však možno najít i zájezdy na Island 
s odletem z Ostravy.  

Po asi dvouap�lhodinovém letu a p�istání v Keflavíku následuje transfer do 
Reykjavíku, nebo jeho blízkého okolí, kde jsou klienti ubytováni. Letecké spojení 
s evropským kontinentem umož�uje absolvování libovoln� dlouhého programu. 

Letecké spojení využívají p�edevším CK a jednotlivci, kte�í si zvolili krátký, n�kdy jen 
n�kolikadenní program, ale v�tšinou ne delší jak 8 dn�. Takový program bývá zam��en na 
zajímavosti, které jsou v dosahu jednodenního výjezdu s návratem do stálého ubytovacího 
objektu. 

Náro�ní turisté si mohou zap�j�it automobil (silni�ní, terénní, karavan) a tak mohou 
absolvovat vlastní, libovoln� dlouhý program, v�etn� výjezdu do vnitrozemí a do odlehlých 
�ástí západního Islandu.  

N�které �eské CK, které jezdí na Island opakovan�, volí kombinaci letecké dopravy a 
cestování po Islandu vlastním autobusem, nebo hotelbusem. Na za�átku sezony p�ijede první 
skupina autobusem s použitím trajektu a odletí letadlem. Autobus s �idi�i z�stane na Islandu 
až do konce sezony a poslední skupina, která p�iletí letadlem, odjede autobusem a trajektem. 

CESTOVÁNÍ PO ISLANDU 

Silni�ní sí�

Na Islandu je 13.034 km silnic r�zné kvality, z toho 4600 km zpevn�ných. Zásadní 
význam pro silni�ní dopravu má 2000 km dlouhá silnice �.1, která tvo�í okruh kolem hlavní 
�ásti ostrova. Její povrch je až na malé úseky asfaltový a umož�uje p�ístup ke v�tšin� m�st a 
osad a k podstatné �ásti turistických zajímavostí. Na jižním pob�eží se však silnice �.1 nachází 
v blízkosti aktivních sopek. V dob� �innosti sopek m�že být tato silnice zasypána popelem 
(Eyjafjalla 2010), �áste�n� zni�ena (Katla 2011), nebo i zcela zni�ena (Grímsvotn 1996). 
Z této strategicky d�ležité komunikace je možno odbo�it k dalším turistickým atrakcím ve 
vnitrozemí, kde je však v�tšinou nutno použít terénní vozidla. Západní �ást Islandu, zvaná 
Západní fjordy, je sice p�ístupná i pro b�žná vozidla, ale v�tšinou po špatných silnicích se 
št�rkovým povrchem.  I v této oblasti jsou však již silnice postupn� modernizovány, aby i tato 
odlehlá ale velmi zajímavá oblast mohla být pro ú�ely CR více využívána. 

Vnitrostátní letecká doprava 

Na Islandu je jediné mezinárodní letišt� v Keflavíku, ležícího asi 45km jižn� od 
hlavního m�sta Reykjavíku. V Reykjavíku a na �ad� dalších míst jsou místní letišt� pro malá 
letadla sloužící jednak pro záchrannou službu, jednak pro movit�jší turistickou klientelu. 
Malých letiš	 je 86, z toho 12 s asfaltovým povrchem. Tato letišt� jsou �asto situována poblíž 
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nejvýznamn�jších turistických atrakcí, kterých je možno v kombinaci s automobilem 
shlédnout i n�kolik b�hem jednoho dne.  

Z t�chto malých letiš	 startují letadla také na vyhlídkové lety nad Islandem, z letišt�
v Reykjavíku také na jednodenní výlety do 250km vzdáleného Grónska. 

Ubytovací za�ízení na Islandu. 

Ve m�stech a v�tších osadách je možno využít hotely a penziony. V blízkosti 
atraktivních míst jsou k dispozici i chaty (v�tšinou pro 4-6 osob), které jsou bez hospodá�e. Je 
však nutno je p�edem objednat a zaplatit u p�íslušné agentury, která vydá turist�m klí�e a 
pokyny k vyhledání chaty. 

Na Islandu je velké množství kemp� (�asto i jako sou�ást farem), které jsou vždy 
velmi dob�e vybavené. Samoz�ejmostí jsou sprchy, moderní WC, krytý prostor pro va�ení, 
nebo i kuchy� s va�i�i a spole�enská místnost, která je s ohledem na �asté dešt� velmi 
d�ležitá. Sou�ástí kemp� jsou n�kdy i chatky a bazény s p�írodní teplou vodou. 

Tábo�ení a nocování v karavanech je na Islandu možné i ve volném terénu, je však 
nutno respektovat soukromé pozemky (pastviny), které jsou vždy ohrazeny.  

Vlastní nebo pronajatý dopravní prost�edek 

umož�uje absolvovat vlastní program, limitovaný pouze zvoleným druhem ubytování. 
Nejv�tší variabilitu programu, jakož i jeho operativní zm�ny s ohledem na prom�nlivé po�así, 
umož�uje hustá sí	 kemp�. Kempy samoz�ejm� využívají i motocyklisté a cyklisté.  

Pro zájemce o individuální program nabízejí p�j�ovny silni�ní i terénní automobily, 
karavany i obytné p�ív�sy. Ideálním dopravním prost�edkem je v podmínkách Islandu 
karavan, nebo automobil s obytným p�ív�sem. Je možno pronajmout si i 20 – 50 místní 
silni�ní nebo i terénní autobus s �idi�em, který umož�uje realizaci jednodenního i vícedenního 
vlastního programu s vlastním �asovým plánem i p�istavením do zvoleného místa. 

Na Island se vydávají i cyklisté, kte�í jsou v�tšinou vybavení na pobyt ve volné 
p�írod� a vezou sebou zna�nou zát�ž. Náro�ný a namáhavý objezd Islandu po okružní silnicí 
�.1 s p�ípadnými odbo�kami jim zpravidla zabere t�i, nebo �ty�i týdny. 

Pravidelné autobusové linky 

Spojení mezi m�sty a osadami je na Islandu zajiš	ováno pravidelnými autobusovými 
linkami, které však nezajížd�jí k turistickým atraktivitám.  

Pro turisty je mnohem výhodn�jší použít pravidelné turistické autobusové spoje, které 
umož�ují návšt�vu zajímavých míst a umož�ují jízdu p�erušit a dalším spojem zase 
pokra�ovat. Tyto spoje mají sv�j jízdní �ád a je možno zakoupit jízdenku jak pro jednotlivé 
úseky, tak jízdenku zpáte�ní, nebo i vícedenní okružní. 

Nabídka jednodenních výlet�

Nabídka jednodenních výlet� s pr�vodcem a odjezdem z Reykjavíku je velmi bohatá. 
Nabídka je výhodná p�edevším pro jednotlivce a skupiny s vícedenním ubytováním v hlavním 
m�st� a v blízkém okolí. V nabídce místních agentur jsou i vysokohorské a ledovcové 
výstupy s horským v�dcem, rafting a vyjíž�ky na �ty�kolkách. 

Jako p�íklad jsou dále uvedeny dva konkrétní programy zájezd�, ur�ené pro r�znou 
klientelu. Z propaga�ních materiál� dvou �eských CK pro rok 2013 byly vybrány dva zájezdy 
na Island, jejichž cena se liší jen asi o 10%. Oba zájezdy se však výrazn� liší úrovní komfortu, 
�asovou náro�ností, ale i bohatostí programu. 
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P�íklad p�tidenního leteckého zájezdu na Island: 

Program na Islandu 4 dny 

10.9. – 14.9.2013 s odletem z Ostravy. Cena 26 900 K�

Ubytování v chatkách na jednom míst� bez stravy. Možnost ve�e�í za p�íplatek. 

Program : 

1.den. Keflavík, p�ílet v ranních hodinách. Termální koupališt� Modrá laguna, prohlídka 

           Reykjavíku. 

2.den. Celodenní výjezd do Duhových hor (Landmannalaugar) 

3.den  Vodopád Skógafoss, �erná pláž Dyrholáey, ledovec Sólheimaj kull 

4.den  Zlatý trojúhelník : Gejzír Strokkur, vodopád Gullfoss, Thingvellir (trhlina mezi 

           evropskou a americkou litosférickou deskou). Nocleh u letišt�. v Keflavíku 

5.den  Odlet z Keflavíku, p�ílet do Ostravy odpoledne. 

Náklady na 1 den na Islandu 6.725.-K�

P�íklad dvaceti�ty�denního autobusového zájezdu na Island a Faerské ostrovy: 

Program na Faerských ostrovech 3 dny, na Islandu 14 dn�

28.6. – 21.7.2013 odjezd z Brna. Cena 29.990.- K�

Ubytovaní ve vlastních stanech, kempovné je zahrnuto v cen� zájezdu. Strava vlastní. 

Program : 

1.den   Odjezd dopoledne z Brna, p�ejezd N�meckem. 

2.den   P�íjezd do dánského p�ístavu Hirtshals, odpoledne odplutí tarajektu. 

3.den   Plavba trajektem, p�istání v Torshavnu na FO ve ve�erních hodinách. 

4.den   Výstup na nejvyšší horu Slaettaratindur. 

5.den   Turistika na ostrov� Stremoy. 

6.den   Vyjíž�ka lodí k pta�ím útes�m, odpoledne odplutí trajektu. 

7.den   P�istání v Seydisfj rdúru na Islandu v ranních hodinách, m��ste�ko Egilstadir,  

            farma Modrudallur, vodopád Dettifoss, kemp. 

8.den   �edi�ové v�že Hljódaklettar, skalní oblouk Ásbyrgi, skála Eyjan. 

9.den   Husávík vyjíž�ka lodí za veltybami, Hverir - solfatary a fumaroly, sopka Krafla, 

            lávové pole Leihnúkur, termální koupališt� Jardbodir., kemp. 

10.den Lávové v�že Dimmuborgir, výstup na vyhaslou sopku Hverfjal, jeskyn� Grjótagjá, 

            poloostrov H fdi, Skútustadir – pseudokrátery, vodopád Gódafoss, m�sto 

            Akureyri, sout�ska Kotágil, kemp. 

11.den Skanzen Glaumbauer, kostelík Vidimýrkirkja, m�te�ko Bl nduós, Skála v mo�i 
Hvítserkur, pozorování tule��, kemp. 

12.den Odjezd na Západní mys, cestou lokalita fosilií, Západní mys Látrabjarg, 
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            pozorování papuchalk�, kemp. 

13.den Muzeum vrak�, vodopád Dynjandifoss, kemp. 

14.den Sopka Grábrók, horký pramen Daildartunghver, kostelík Reykholt, vodopády 

            Barnafoss a Hraunfoss, vodpád Glymur (200m nejvyšší na Islandu), kemp 

            v Reakjavíku. 

15.den Prohlídka m�sta: vila H�fdi, katedrála Halgrímskirkja, vodárna a rozhledna Perlan,  

            jezero a inf. st�edisko, odpoledne odjezd do Modré laguny, kemp v Reykjavíku. 

16.den Celodenní výjezd pronajatým terénním autobusem do Duhových hor 

            (Landmannalaugar). 

17.den Kontinentální trhlina Thingvellir, gejzír Strókkur, vodopád Gullfoss, kostel  

            Skálholt, vodopády Seljalandsfoss a Glúfrafoss, kemp. 

18.den Vodopád Skógafoss, skanzen Skógar, �erná pláž Darholáey, skály Rainishdrangar,  

            p�íjezd do NP Skaftafell. 

19.den Vyhlídka na ledovec Skaftafellsj�kull, vodopád Svartifoss, farma a skanzen Sel,  

            ledová zátoka J�kulsarlón, kemp. 

20.den Vodopád Hengifoss a Litlanesfoss, m�ste�ko Egilstadir, kemp. 

21.den Odjezd do p�ístavu Seydisfj�rdúr, odplutí sm�t Faerské ostrovy. 

22.den Mezip�istání na Faerských ostrovech, odplutí sm�r Hanstholm (Dánsko). 

23.den P�istání v Hanstholmu, odjezd sm�rBerlín, Praha, Brno.  

24.den P�íjezd do Brna v dopoledních hodinách. 

Náklady na 1 den na Islandu a Faerských ostrovech 1.764.-K�
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ABSTRAKT  

Rozvoj internetových technologií za poslední léta dosáhl nep�edstavitelného rozmachu 
a rychlosti. Internetu jako zdroje nep�eberného množství informací lze využívat nejen ve 
stolních osobních po�íta�ích �i laptopech, ale i v mobilních telefonech, tabletech a jiných 
chytrých za�ízeních. S výhodou lze využít mnoha internetových datových zdroj� k plánování 
a organizování cest a to p�ímo ze svého po�íta�e nebo tabletu. Dle jednoduchých zásad lze 
každou cestu rozd�lit do n�kolika fází. První fáze je p�ípravná, následuje cestování do cílové 
destinace, dále pobyt v destinaci a záv�re�ná fáze je návrat dom�. Pr��ezem všech t�chto fází 
je zajišt�ní a p�enos dostate�ného množství relevantních informací. Zde jsou internetové 
zdroje nezastupitelným pomocníkem. 

ABSTRACT 

The development of internet technologies in recent years has reached unimaginable 
momentum and speed. Internet as a source of inexhaustible wealth of information can be used 
not only in desktop or laptop personal computers, but also in mobile phones, tablets and other 
smart devices. It is advantageous to use many internet data sources for planning and 
organizing trips directly from your computer or tablet. Each journey can be divided into 
several phases based on simple principles. The first phase is preparatory followed by travel to 
your final destination, then stay in the destination and the final phase  is  returning home. 
Throughout all these phases, the provision and transfer of sufficient amount of relevant 
information is important. In these situations are online resources indispensable aid. 

Klí�ová slova  

Internetové zdroje pro plánování cest, mapové portály, rezerva�ní systémy, cestovatelské 
servery. 

Key words  

Internet resources for travel planning, map portals, reservation systems,�travel sites. 

ÚVOD 

Obecný logistický �et�zec v cestovním ruchu se skládá ze �ty� fází. V první p�ípravné 
fázi se plánuje pr�b�h cesty, následuje fáze p�epravy do cílové destinace. Zde pat�í �innosti 
realizující p�epravu, následuje fáze pobytu v destinaci, do níž spadá organizace pobytu, 
ubytování, stravování a návšt�va plánovaných atraktivit. Poslední fází je p�eprava zp�t dom�. 
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Obr. 1  Role informací v obecném logistickém �et�zci turismu 
Zdroj: upraveno (Schejbal 2011) 

Pr��ezem všech t�chto fází provází p�enos relevantních informací. Zdrojem t�chto informací 
m�žou být datové zdroje dostupné na internetu. Existuje mnoho webových portál� a stránek, 
které mohou být užite�né p�i plánování v cestovním ruchu. 

INTERNETOVÉ DATOVÉ ZDROJE 

Doprava �  

Pro informa�ní podporu hromadné i individuální dopravy je k dispozici nep�eberné 
množství www server�.  Jedná se 
p�edevším o elektronické jízdní �ády, 
rezerva�ní systémy �i p�ímo systémy pro 
nákup jízdních doklad�. Do této skupiny 
m�žeme za�adit i servery dodávající 
dopravní informace, nabídku pronájmu 
automobil� nebo informace o placených 
úsecích silnic a dálnic. P�íkladem je 
rezervování a nákup letenky. Zde je 
možnost objednat letenku na portálech 
nabízející lety pro n�kolik dopravních 
spole�ností nebo navštívit stránky p�ímo 
konkrétního leteckého dopravce. Princip 
objednání je jednoduchý a skládá se 
z n�kolika krok�. Výb�r destinace, 
následuje datum odletu a p�íletu, 
vyhledání konkrétního letu a ur�ení po�et 
míst a pop�ípad� objednání dalších 
služeb. Následuje platba a v�tšinou i 
možnost p�ipojišt�ní.  

Mapy �  

Lze využít nabídky mapových server�. Tyto servery mají v mnoha p�ípadech 
integrovány další užite�né funkce jako nap�. hledání nejvýhodn�jší trasy, p�evod do 
naviga�ních systém�, nalezení služeb v blízkém okolí apod.  Disponují v�tšinou všeobecnými 
mapami v r�zných m��ítkách a také mapami satelitními. S �eských mapových portál� stojí za 
zmínku Mapy.cz, které disponují i turistickými mapami. Sv�tovým lídrem v mapových 
portálech je Google maps, který také disponuje zajímavou aplikací Street View, která dokáže 
zobrazit dané místo v autentických prostorových fotografiích. 

Obr. 2  Ukázka objednání letenky u spole�nosti 
RYANAIR  Zdroj: www.ryanair.com 
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Obr. 3   Ukázka mapového portálu Google maps  (Zdroj : maps.google.cz) 

Obr. 4   Ukázka služby Street View  (Zdroj: maps.google.cz) 
Ubytování �  

Pro nalezení a rezervování ubytování po celém sv�t� nalezneme spoustu portál�. 
V p�ípad� hledání ubytování v dané destinaci máme na výb�r bu� práv� zmi�ované portály 
obsahující širokou nabídku ubytování v dané lokalit�, nebo vyhledáváním webových 
prezentací jednotlivých provozovatel� ubytovacích kapacit. Dobrým pomocníkem p�i výb�ru 
vhodného noclehu mohou být recenze host�, kte�í dané za�ízení již navštívili. V�tšina 
ubytovacích kapacit nabízí možnost objednání i stravování. 

Atraktivity �  

Aktuální informace o dostupnosti, otevíracích dobách, cenách vstupného se lze 
dozv�d�t z webových prezentací jednotlivých atraktivit v cílové destinaci. Další zajímavé 
informace lze získat na cestovatelských a pr�vodcovských portálech, kde lze zjistit 
doporu�ené zajímavosti v daném míst� a v�tšinou i osobní zkušenosti návšt�vník� (Nap�
tripadvisor.com).  
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Po�así �  

Servery poskytující p�edpov�di po�así jsou d�ležitým pomocníkem zvlášt� p�i 
plánovaných cestách do exotických destinací. 

Obr. 5 P�edpov�� po�así pro Fiji  (Zdroj: www.worldweather.org) 

Virtuální prohlídky �

Další zajímavou možností služeb internetových portál� je možnost navštívení daného 
místa pomocí virtuální reality nebo jiného zp�sobu vizualizace. Tato možnost je výhodná pro 
„virtuální“ návšt�vu málo dostupného místa nap�. virtuální procházka na M�síci. Také 
návšt�va místa cílové destinace umožní seznámení s danou lokalitou a zlepší orientací p�i 
reálné návšt�v�. 

�

Obr. 6 Ukázka virtuální prohlídky sopky  Zdroj: www.airpano.com 
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ZÁV�R 

Jelikož cestování se t�ší velké oblib�, proto je možné v síti internetu nalézt nep�eberné 
množství informací pro podporu cestování. Vzhledem k nosnému médiu sít� internet je t�eba 
�ádn� zvažovat zdroje, protože ne vždy musí jít o pravdivé a zaru�ené informace. Trendem 
portál� zam��ených na cestovní ruch je integrovat služby do jednoho místa, aby p�ípadný 
zájemce mohl na jedné adrese získat, co nejvíce informací a služeb nap�. nákup letenky, 
zajišt�ní ubytování, pronájem automobilu a seznámení s cílovou destinací. 
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Abstract 

This paper deals with the logistics of tourism in the region of Patagonia, which in the 
last two decades experienced increased perception of the region and a progressive increase in 
a number of its visitors. It is a specific area in many ways, particularly in terms of natural, but 
also cultural and historical attractions. The remoteness of Patagonia means long time required 
to travel from the major regions (Anglo-Saxon America and Europe) as well as high costs. 
These problems, together with a large territory of Patagonia, low population and poor 
communication network density mean substantial barriers for tourism development. In terms 
of logistics of tourism these conditions are pretty difficult. The paper explains the current 
situation of tourism in the region and new perspectives in tourism optimization. 

Abstrakt 

P�ísp�vek se zabývá problematikou logistiky turismu v regionu Patagonie, jenž za 
poslední dv� dekády zaznamenal zvýšenou percepci regionu i progresivní nár�st jeho 
návšt�vnosti. Jedná se v mnoha ohledech o specifickou oblast, zvlášt� co do p�írodních, ale 
také kulturn�-historických atraktivit. Odlehlost Patagonie p�ináší zvýšené �asové nároky na 
cestu z hlavních zdrojových oblastí (Anglosaská Amerika a Evropa) a také zvýšené finan�ní 
náklady. Tyto problémy spolu s rozsáhlým územím Patagonie, nízkou hustotou osídlení a 
komunika�ní sít� znamenají v d�sledku pro rozvoj turismu zna�né p�ekážky. Z hlediska 
logistického zajišt�ní cestovního ruchu jsou tyto podmínky nemén� obtížné. P�ísp�vek 
z t�chto d�vod� objas�uje sou�asnou situaci turismu v regionu a jeho nové perspektivy 
v optice optimalizace cestovního ruchu. 

Key words 

International visitors of Patagonia, tourism in Patagonia, Patagonian tours 
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1.  INTRODUCTION 

Active volcanoes, vast plains of steppes, glaciers collapsing into the lakes, a number of 
fjords, ridge of Andes or flora and fauna of the colder parts of the southern hemisphere. All 
this and many other attractions can offer Patagonia region, which belongs to the states of 
Chile and Argentina. The attractiveness of Patagonia is considerable; the term Patagonia 
itself, like many others, such as Tierra del Fuego and the Strait of Magellan, attracts attention 
with its exoticism. Considerable distance from the most important tourism source markets 
gives the region a characteristic of exotic landscape. Therefore, the Anglo-Saxon tourists from 
America and Europe arrive in large numbers and represent, in consider of the length of stay 
and costs spent, the cornerstone of tourism in the southern provinces of Chile and Argentina. 

Patagonia has already been explored, colonized and popularized, but its preview is still 
the same - it is known as a remote and unrestrained landscape with hard climate. However its 
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remoteness along with a vast area of the region and the low population density poses a 
number of problems which tourists and travel agencies must to deal with.  Access to the 
region from the outside world is far from ideal, as well as transport within Patagonia is often 
quite complicated. Yet Patagonia is a region which attracts and will attract more demanding 
travelers, who have at least a pinch of adventure in their hearts. 

2.  CHARACTERISTICS OF PATAGONIA AND ITS TOURISTIC      
ATTRACTIVITIES 

2.1 Patagonia and its geographical characteristics 

The name Patagonia was first used by Ferdinand Magellan during his voyage around 
the world, when he used it, according to its chronicler Francesco Antonio Pigafetta, for 
designation of local inhabitants. Indeed, according to this navigator and explorer are named 
also other geographic features in the region. Whether it is an archipelago Tierra del Fuego, as 
the place where Magellan and his crew watched the number of fires set up by natives or the 
Magellan Strait itself (Estrecho de Magallanes), which was in honor of the sailor renamed 
from the original name Strait of All Saints. Magellan expedition which in 1520 as the first 
European expedition discovered Patagonia left an unforgettable print in the region. 

Patagonia is the southernmost region lying in Latin America, which is politically 
divided between two countries - Argentina and Chile. The region covers large parts of these 
countries, which however represent for both Argentina and Chile peripheral areas due to low 
population and relatively low economic importance of the region. Definition of Patagonia 
region is difficult at its northern border, which in the Argentine Patagonia contains the area 
south of the Rio Colorado; on the Chilean side of the border demarcation is less clear. In most 
cases, Patagonia is considered to be that part of Chile which extends south from the city of 
Puerto Montt, with the exception of the island Chiloé. Chilean geographers called it Sur 
Grande or Zona Austral. The second, less common definition, include also the island Chiloé 
and Zona Sur. But these areas are distinguishable different by its landscape and vegetation 
from the nearest part of Argentine Patagonia separated by Andes mountains as well from the 
Zona Austral. In our case, we use the first mentioned, the more common way of defining 
Patagonia. 

Picture 1: Two possible definitions of Patagonia region.  
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Patagonia is covers more than one million square kilometers of land, which is almost a 
third of Chile and Argentina. The question of population is quite different; about two million 
inhabitants of Patagonia mean just 3.5% of the population of Chile and Argentina. It should 
be stated in this place that most population live in the northern part of Patagonia. Regarding 
the population density, one square kilometer accrues only two people. These data demonstrate 
why Patagonia is regarded as sparsely populated area, peripheral region, dominated by large 
areas with minimal human settlements. It is just a vision of the landscape still unconquered 
fully by humans which is one of the impulses that encourage travelers to visit the region. This 
vision is also related to the fact that the region began to be colonized by modern humans 
during the 19th century, earlier attempts often ended by termination of first settlements. 

Although the landscape of Patagonia is very diverse, there are three predominant types 
of landscape. The first is the pampa, extensive steppe region, which covers a large part of the 
Argentine Patagonia. Approximately one third of the area of this type of land is currently 
affected by the gradual desertification, mainly because of excessive grazing of vegetation. 
Although these southern steppes are not fertile pampa, which is typical for the northern region 
of Argentina, the methods for extensive agricultural production of meat is still widely used. A 
typical feature of the landscape is a completely flat landscape with anthropogenic elements in 
the form of wire fences defining the grazing area. From a tourist point of view, this area is 
relatively less attractive, although there are exceptions, such as the Peninsula Valdes. Its 
charm, however, lies in the monitoring of fauna near the coast and at the sea, inland steppe is 
compared with the coast clearly unattractive. 

A second major type of landscape is the range 
Andy, whose belt extends in north-south direction and 
intervenes across the whole Patagonia. The mountain 
range shows a certain differentiation from north to 
south; in the north of Patagonia we can find a number 
of active volcanoes, which disappear to the south. 
However, the landscape towards the south is 
increasingly modeled by glacial activity and even 
today we can find many large glaciers. The mountain 
range doesn’t end at the Straits of Magellan, but 
significantly influences the landscape of the southern 
part of Tierra del Fuego. Mountain areas are the most 
important natural attractions of Patagonia. 

The third type of landscape is represented by 
fjords and islands, which are situated in the western 
and southern coasts of the region. This region is a 
transition zone from the mountains to the ocean, so 
there are mountainous islands, and there are a number 
of glaciers. The major development of tourism is 
prevented by remote landscape. Although there are 
large areas with status of national park, a number of 
visitors is very low due to lack of tourist 
infrastructure. The use of this tourist landscape is 
possible only within boating or sightseeing flights. 

Picture 2: Distribution of types  
of landscape in Patagonia



� �������

2.2 Climate of Patagonia 

In general, the climate of Patagonia is relatively mild, especially if we take into 
account the latitudes, especially of the southern part of the region, where it is located. In the 
southern part of Patagonia the rainfall is balanced during the year and temperature differences 
between summer and winter are not very big. The difference between average maximum daily 
temperature in winter and summer months are according to World Meteorological 
Organization only around 10°C in locations such as Ushuaia and Punta Arenas. Nevertheless, 
it is important to realize that latitude determines the general colder character of the local 
climate. Major differences of both temperature and precipitation can be observed in 
northwestern Patagonia, which brings warmer summers, but significantly rainier winter 
months. The average annual rainfall is for example in Bariloche 800 mm, but of which the 
entire 520 mm fall from the beginning of May to the end of August. However a number of 
settlements to the west and southwest of the city show a much stronger precipitation, values 
exceed 2 000 mm annually are not exceptions. Patagonian pampas in the north have 
significantly lower rainfall, often in the range of 150 - 500 mm, rainier months are in 
comparison with northwest the summer months, bringing moisture in occasional storms. 
These areas, with the exception of the Atlantic coast, are also prone to stronger fluctuations in 
temperature during summer and winter. The predominant wind direction is west, the western 
slopes of the Andes, therefore, show a significantly stronger rainfall and partly create a rain 
shadow area on the eastern foothills of the Andes. At Tierra del Fuego the climate 
corresponds to southern Patagonia, it is very wet in the west, relatively humid in the south (in 
Ushuaia, the annual rainfall is 520 mm), followed by dry areas in the east and north of the 
island. In winter in the southern parts of Patagonia and Tierra del Fuego significant snowfalls 
are common, which may occur also during the summer.

Andes mountain range influence climate across Patagonia and this mountain climate is 
also crucial for the length of the tourist season, as the main tourist attractions of Patagonia are 
situated in the mountains or at their foot. Tourist season is relatively short in Patagonia; it 
starts by the beginning of December and the middle of March. November and April can also 
be considered as relatively favorable months to visit the region. The peak season represent the 
months of January and February, when the region is experiencing an influx of tourists from 
Europe and the Anglo-Saxon America, but also from other parts of Chile and Argentina, 
where summer school holidays take place at that time. One of the major negative of the 
region, which brings its fundamental proximity to Antarctica, is the low levels of ozone. It is 
obvious in diseases such as cancer of sheep or their frequent blindness. Residents use 
protective creams and visitors should not miss equal protection, although in colder climate 
they may feel that there is no need of this kind of protection. 

3.  SPECIFICATIONS OF TOURISM IN ARGENTINA AND CHILE 

3.1 The position of Argentina and Chile in the global tourism 

According to the World Tourism Organization (UNWTO), in 2010 around 5 325 000 
foreign tourists visited Argentina. In Chile it was 2 766 000 foreign visitors. With these 
numbers Argentina got the first place in a number of visitors among countries in South 
America, in Latin America it was surpassed only by Mexico. But in terms of number of 
visitors also the position of Chile in comparison with other Latin American countries is at a 
relatively good level. It is ahead of countries like Peru, Colombia, Cuba. It is therefore clear 
that in terms of number of visitors these are relatively strong states with developed tourism 
driveways, even if only in a regional perspective. E.g. in optics of number of visitors of 
Europe it is not about any high value (direct comparison, however, it is not objectively 
possible due to a number of factors). 
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The difference between Argentina and Chile in revenue from tourism is even higher. 
Argentina revenues for 2010 are estimated at 4 942 million USD, while Chilean revenues are 
only 1 620 million USD. For comparison, Czech Republic for the same time period, gains 3 
637 million USD, the most profitable U.S. 103 505 million USD. In terms of comparison with 
the countries of Latin America, it can be said that tourism revenues are both in Chile and in 
Argentina lower than in some countries with lower number of visitors. Here, of course, 
various factors play the role. First of all the share of Anglo-Saxon America and Europe 
tourists, as we will show below. 

3.2 Development of tourism in Argentina, Chile and Patagonia 

If we look at available statistical data of number of tourists which partly corresponds 
to the development of tourism in the country, it is advisable to follow a longer line. If we look 
at the available data from 1995 to 2010, then we can say that over the last fifteen years, the 
number of foreign tourists coming to Chile and Argentina doubled. The same progress occurs 
also in the prevailing trends in the development of number of tourists; especially between the 
years 2002 and 2008 the increase in number of visitors is the highest. In comparison with the 
unfavorable global situation surrounding the current economic crisis the number of tourists in 
Argentina and Chile is positive. Data from 2011 show a further significant increase to 5,66 
million foreign visitors in Argentina and 3,07 million in Chile. 

Picture 3. Tourism arrivals Argentina 1995 - 2010 

Picture 4. Tourism arrivals Chile 1995 - 2010 
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Argentine tourists made up 42% of total visitors to Chile in 2010, followed by Peru 
and Brazil at 9,6% each and Bolivia at 9,2%. Despite the economic crisis in Europe, European 
tourists were still travelling to Chile and Argentina. Traditionally the most relevant European 
markets for Chile have been Germany, Spain, United Kingdom and France. Together with 
Italy they are creating around 70% of all European arrivals. Europeans make up between 15 to 
20% of tourists visiting Chile, depending on particular year, but represent around 40% of 
tourism income. Tourist from United States and Canada usually make up between 5 to 10% of 
visiting tourists, but bring around 20% of tourism income. 

North American and European travellers stay longer and spend about five times  more 
per capita than those from neighbouring countries. According to Servicio Nacional de 
Turismo Chile (Sernatur) statistics, for example, Argentines spent only 26 USD per day, 
while U.S. visitors 54 USD, Canadians 59 USD, Spanish tourists 60 USD and British 71 USD 
per day. The total tourist spending per capita in Chile, according to Federación de Empresas 
de Turismo de Chile (Tourism Business Federation Chile), was in 2009 only 86 USD for 
Argentinian tourist, 473 USD for Brazilians, 559 USD for Germans, 774 USD for tourist from 
France, 923 USD from Spain and 1 290 USD on average spent tourists from the United 
States. It is obvious that U.S. and European tourists are essential for development of tourism 
in Chile. Almost the same situation could be described in Argentina. Since 2003, the amount 
of dollars and tourists that enter Argentina has doubled. 

The sector of tourism is employing more than 200,000 Chileans and currently creates 
almost 5% of the GDP. The new campaign by Chile’s National Tourism Service (Sernatur) 
aims to make tourism the third largest sector of the country’s gross domestic product (GDP) 
by 2020. Tourism has become an important contributor also to Argentina’s GDP, representing 
around 7%. Strong growth in tourism led Argentinian government to the creation of the new 
Ministry of Tourism (Ministerio de Turismo de la Nación). This measure means a further step 
towards mainstreaming tourism as an industry that creates jobs, supports economic growth 
and sustainable development. 

Both countries are very active in promoting tourism worldwide. Sernatur along with 
Tourism Chile has launched an international campaign to promote the image of Chile through 
various methods. The goal is to increase the annual flow of tourists to four million people by 
2014 by targeting markets Chile sees as top priorities. These include Brazil and Argentina, but 
primary USA and some European countries: Spain, England, France and Germany. Sernatur’s 
campaign aims to expand on “eco” and adventure tourism, fundamental elements of Chile’s 
successful marketing approach of the last decade. In Argentina there have been completed 
intense steps leading to dramatic change in events promotion.  In 2003, Argentina was 40th in 
the world ranking, with just 17 international congresses held in this country. In 2008, 
Argentina launched a marketing plan and held 115 events, moving within the ranks to number 
22. In 2009, it was 145 events and Argentina climbed to spot number 19. Negative effect is 
that most of the events received only the capital city of Buenos Aires.   

The mentioned data of visitor numbers and tourist spending are only nationwide data for 
whole Chile and Argentina. In Patagonia it is not possible to find the same data, so it is 
necessary to search for data like number of visitors of a tourist attraction or for the 
accommodation statistics. It is obvious that these statistics show very different proportions of 
visitor nationalities than data from whole countries. Compared to the overall statistics, it is 
logical that in Patagonia there is significantly lower proportion of visitors from northern 
neighbours of Chile and Argentina, as well as a lower proportion of Chileans and Argentines 
in the other country. The share of tourists coming from Europe and Anglo-Saxon America to 
Patagonia is significantly higher than the national statistics of visitors. Therefore it is crucial 
for tourism organizations promoting Patagonia to focus on these groups of tourists. 
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3.3 Negative effects on tourism development in Patagonia 

Chile’s and Argentina’s high level of infrastructure, security and stable governance 
have also been a key feature in making it an attractive destination for international tourists and 
a distinguishing feature among other Latin American countries. But there are also negative 
effects that hinder development of tourism. In the last decade, there were several negative 
factors inhibiting the development of tourism. 

The first of these negative impacts on tourism is state bankruptcy of Argentina in year 
2001. This economical colapse resulted in short-term problems of the whole country that 
partially slowed development of argentinian tourism.  

Problems with massive tourism resulted in serious impacts on some national parks, 
especially Torres del Paine NP. There are lot of important positive factors refering to high 
number of visitors (around 150 000 visitors per year in Torres del Paine NP), but also lot of 
these that damages environment and can be very harmful to local flora and fauna. Dry 
summer season with strong patagonian wind can cause huge fires that burned considerable 
parts of the national park.  

The first fire occurred in February 2005, when a blaze that lasted 10 days destroyed 
more than 13 000 hectares, approximately 7% of the park. It was sparked by a gas stove used 
by a Czech tourist in a grassland area where camping was not authorised. The disaster was 
such that the Czech Republic quickly offered help to restore the damaged sectors and sent 
Czech experts. The forest cooperation project „Assistance to renew Torres del Paine National 
Park ecosystems damaged by the fire” ended in December 2010. In February 2011 situation 
recur. An Israeli tourist who lit a bonfire in an unauthorised area initiated it, although it did 
not have the same catastrophic consequences because rain helped control the flames. The 
tourist was expelled from the national park and declared an unwelcome visitor because of his 
irresponsibility. Most recently, on December 29, 2011, probably another Israeli citizen caused 
the second fire. The devastation, in this case, was far worse, more than 16 000 hectares were 
destroyed by a fire. Every fire represents a hard blow to patagonian tourism as Torres del 
Paine is one of the most popular and worldwide known national parks of the South America. 
Therefore news about this disaster were reflected by media around the World.    

In recent year there have been quite lot of other negative aspects that inhibit the 
development of tourism in Patagonia. In February 2009 there was a earthquake, which killed 
several hundereds of people in central Chile. Epicenter was centered close to the city of 
Concepción, about 560 km south of Santiago. Meanwhile, the country's top tourist 
destinations, Patagonia in the south and Atacama Desert in the far north, were far from areas 
of major damage by hundreds of kilometres and they were not directly impacted by the 
disaster. But there was a severe drop of foreign visitors during next months. 

But global media can be also positive even when presenting primarily negative news. 
Good example is the worldwide euphoria after rescue of 33 miners trapped underground for 
69 days in year 2010. There have been other problems like tensions between the Chilean 
government and the native Rapanui on Easter Island or long term gas subsidy protests that cut 
off tourist access to the Torres del Paine National Park. Strikers fighting against high gas 
prices held tourists in Punta Arenas and Puerto Natales as a hostage, but this time was 
response of global media quite low. 

Additionally, fewer international tourists have visited Argentina and Chile in first half 
of 2011. A large part of this decrease is due to the eruption of the Puyehue volcano in Chile in 
early June, which closed airports, caused hundreds of flights to be cancelled and and also 
hampered maritime activity and impede land transportation. It also stopped the ski season in 
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Patagonia. Many of these tourists are Brazilan, who frequently spend their holidays in 
Argentina to profit from the advantageous exchange rate between the peso and the real. As 
erruption occured and lasted only during non-season time, it doesn’t damage tourism in 
Patagonia heavily.  

4.  MOST IMPORTANT TOURIST ATTRACTIVITIES IN PATAGONIA  

In Patagonia there are lot of localities that attract worldwide tourism attention. First of 
al it is necessary to explain a base of these tourist attractivities. It is Patagonian nature and 
landscape, therefore natural attractions are crucial. Historical and cultural attractivities are 
mostly unimportant and in some places almost nonexistent.  

Patagonia have a reputation as a premier adventure destination, there is an outdoor 
attraction to represent every region of Patagonia. Its adventure options are as varied as the 
terrain. According to the Adventure Tourism Development Index conducted by the Adventure 
Travel Trade Association (ATTA) and the George Washington University, Chile now ranks as 
the number one sustainable adventure tourism destination amongst „developing“ countries. It 
might involve sea kayaking in Patagonia, hiking the Paine Circuit, horseback riding in the 
Andes, cycling through Torres del Paine National Park, snowboarding in Patagonian winter 
resorts etc.  

Most important tourist places in Patagonia are also the most visited places. As it was 
already mentioned, „real“ Patagonia means for most of the tourists only southern part of 
Patagonia containing also the island Tierra del Fuego. Map below shows most important 
places of tourist interest in southern Patagonia. First of all there is Torres del Paine National 
Park, with its high numbers of visitors (around 150 000 per year) and designation as a Pearl of 
Chile. Attractions of Torres del Paine are really impresive, high slopes of southern Andes 
with lakes and glaciers form a dramatic landscape. Interesting is also tourism as such, because 
most of tourists are prepared to stay overnight in tents or at least simple shelters or bungalows 
and they bring all their equiptment with them in their bacpacks. There are several trails in 
Torres del Paine National Park, but most of the tourists walk so called „W circuit“ that 
connected best known attractions of the Park. It usually take five days to walk whole „W 
circuit“ and the track is quite demanding, so it expects a good physic and equiptment for bad 
weather. There are only few campsites on the track and it is strictly forbidden to camp 
elsewhere, so it is important to plan a whole trip very precisely. Nevertheless there is a 
relatively significant group of tourists that prefere different type of visit of the Park than 
trekking long distances. For these group there are two usual activities – trekking short 
distance and a boat trip. First possibility often starts at the beginning of „W circuit“ and it 
leads few kilometres up the hill to Mirador Las Torres and back, where buses can take tourists 
back to Puerto Natales or othes cities. Second possibility is a boat trip to Refugio y 
Campemento Pehoé and it takes only few hours of sail on Lago Pehoé and a rest in 
Campemento Pehoé. Both options are used mostly by tourists who stays in Patagonia only for 
a short time, often by older tourists and/or wealthy tourists. Problem of one day track and a 
boat trip is that these groups of tourists cannot see most of Torres del Paine attractivities, as it 
is impossible to reach them other way than by trekking with overnight stay(s) in the Park. 
This is also problem of many other Patagonian attractions, as most of attractions are not easily 
reachable and tourists dependent on car have only limited options of activities  

Another top attraction is Perito Moreno Glacier on argentinian side of Andes. The 
Perito Moreno Glacier is one of only three Patagonian glaciers that is growing, its size is 
impressive. But most interesting is movement of the glacier during summer months. During 
this time, glacier advances and a large pieces of ice collapses to the lake below. Scenery is 
admired by tens of thousand tourists each year. There are also options of walking of the 



� ���

��

glacier. This locality is one of few top patagonian attractivities that is fully reachable by car or 
bus and there is no need for an overnight stay. Nearby city El Calafate is the only base for 
visiting Perito Moreno Glacier.  

.  

Picture 5. So called „W circuit“ in Torres del Paine National Park 

Relatively nearby, few hours of drive from El Calafate, there are other options for 
longer trekking ways as there is Los Glaciares National Park with long treks and important 
attractivities such as Fitz Roy Mountain.  

Another important region is Tierra del Fuego, mostly area around southernmost city 
Ushuaia. This place is attractive just by its special geographic position, but there are lot of 
important natural attractions around Ushuaia. City itselve is also important as a port where 
most of world expeditions to Antarctica begins their journey and from where most of tourists 
cruises to Antarctica starts. Besides low peaks of Fuegian Andes as ideal place for trekking, 
there are other places around Ushuaia that attract tourism. It is mostly a Beagle Channel with 
its ship cruises and obsarvation of wildlife such as sea lions, pinguins, seals and many other 
species.    

Picture 6. Southern part of Patagonia with best known tourism localities 
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There are few typical centers of tourism in the southern Patagonia. These cities were 
originally economically based on fishing and sheep farming, but nowdays they are partly or 
completely economically dependent on tourism. Ushuaia and Punta Arenas have more than 
50 000 and 100 000 ingabitants and tourism generates only part of their revenues. Different 
position have Puerto Natales (as a base for trips to Torres del Paine) and especially El 
Calafate (as a base for trips to Perito Moreno Glacier and Los Glaciares National Park). Both 
cities have around 20 000 inhabitants, but are more dependent on tourism industry. In the last 
decade there can be seen a rapid shift from centre of farmland to centre of tourism activities. 
But it also brings a lot of negative aspects as city centres are losing their residential functions 
and during high season prices of products rise rapidly.   

5.  TRANSPORTATION IN THE DESTINATION 

Reaching Patagonia from North America or from Europe means that traveler need to 
understand specific position of Patagonia in Chile and Argentina, long distances in Patagonia 
itself and relatively small population with only few relaively important cities spread in a vast 
area. There are not many international airports in Patagonia, only few of them can be found in 
attractive areas with developer tourism. Patagonian international airports in Chilean side of 
border are only Puerto Montt and Punta Arenas, in Argentinian side it is Bariloche, Comodoro 
Rivadavia, El Calafate, Neuquen, Rio Gallegos and Ushuaia. It is necessary to realize that 
these international airports are frequently used only for domestic flights. The majority of 
foreign tourists arrive in Chile and Argentina by international commercial flights, but for most 
of them (especially for tourists from Europe and North America), there are only two ways to 
get to Patagonia – through Santiago de Chile airport or through Buenos Aires airport. These 
are almost the only gateways to Patagonia. 

Picture 7. Important airports in Chilean and Argentinian side of Patagonia  

From Buenos Aires and Santiago de Chile there are quite a few domestic flights to 
southers airports. Most common connection from Santiago de Chile is flight with layovers in 
Puerto Montt and Balmaceda finishing in Punta Arenas. There are relatively sufficient number 
of airports in Argentinian part of Patagonia. But problem of these airport is that it is almost 
impossible to fly between Patagonian cities. Almost all internal flights in Argentina are routed 
via Buenos Aires, so a traveler need to consider if time and money expense to travel by air 
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within the region is worth it, or if it would be better to change plans or go by car/bus. This is 
also very hard choise due to very long travel distances. Despite proximity of Argentinian 
cities to Chile, only few southern Argentine cities are connected to their Chilean counterparts 
by air. There are several airlines operating in Chile and Argentina, but conclusively the 
greatest range of domestic and international flights, with frequent or daily departures, is 
offered by LAN Chile, that from December 2011 change its name to LATAM as the result of 
the merger between Brazilian airline TAM and Chile’s LAN. 

Absence of railways in Patagonia passes whole land transport to the roads. Only the 
main highways in Patagonia are paved; provincial roads, or rutas provinciales, are generally 
surfaced in ripio, or consolidated dirt topped with gravel. While a 4x4 is safer and more 
comfortable than a regular car, it is only essential for remote areas or the Andes. Cars and 
4WD vehicles can be rented in all major towns, but even multinational agencies operate via a 
network of local franchises. One of usual problems with rented cars are extremly high drop-
off fees, which usually oblige renters to return a vehicle to where they rented it. Another 
problems of renting a car are considerably long distances between tourism attractivities and 
centres, that can be (especially for European tourist) very demanding type of travel. There can 
be also problems with sparse network of petrol stations and in the case of breakdown long 
waiting times for assistance. Therefore renting a car in Patagonia need long pre-trip planning 
and still there remain some risks. One of positives of car rental can be a drive along Carretera 
Austral or Ruta 40. These are long drive roads across considerable parts of Patagonia. 
Carretera Austral (Carretera General Augusto Pinochet in the past) is mostly unpaved road 
from Puerto Monnt to the south. It is planned to extend the road to Magallanes Region, which 
still lacks domestic road connection to the rest of Chile. Carretera Austal is strongly supported 
by Chilean tourism organizations, same as Argentinian Ruta 40 which is supported by 
Tourism ministry of Argentina. 

Most common land transport are buses. Long-distance buses are surprisingly 
comfortable: many companies now operate vehicles with generous legroom and fully 
reclining seats; some even serve meals. Cross-border routes are still complicated by the lack 
of a comprehensive agreement with Chile over public-transport insurance, meaning 
Argentine-registered buses usually drive only to the border, where passengers change to a 
Chilean-registered bus for the rest of the journey. Even comfortable, long journeys can be 
tiresome. Distances in Patagonia can be huge and time to transfer them can take even more 
than one day. This is sometimes supported by a fact, that some roads are not paved. There are 
three types of buses in Patagonia: clásico used only for short distances, semi cama and cama.
Difference between semi cama and cama is in comfort, space and price. Cama is the most 
comfortable, but also most expensive type of bus. 

Picture 8. Different type of buses: clásico, semi cama and cama 

There is also relatively important water transportation in Patagonian region, especially 
ferrys between islands and mainland (most typical it is in Magellan Strait). Quite a special 
water transport is ferry of Navimag company. It goes from Puerto Montt to Puerto Natales 
and in the past it was used as a regular transport of local inhabitants, wool and fish from 
Puerto Natales. Nowdays it is used only by tourists as a three days sightseeing tour around 
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fjords of Patagonia. In some places there are 
efforts to encourage water transport by 
expanding docks as in Port Williams, small 
Chilean city on Navarino island. Chilean 
Government has intensified its ambitious project 
to convert Port Williams, the world's 
southernmost human outpost, just 30 km away 
from its Argentine counterpart, the highly 
popular city of Ushuaia, recognized as the main 
gateway for Antarctica-bound tourism. Port 
Williams as well as to the entire Navarino 
Island area will compete with the greatly 
successful Ushuaia Port and Region in 
Argentina where over 200 000 visitors and 250 
cruise ships stop every year.   

Picture 9. Route of Navimag ferry 

6. FORMS OF ORGANIZED TOURISM IN PATAGONIA 

 One of very important factors determining how tourist behave is their social and 
demographic background. We can try to divide tourists from Europe and Anglo-Saxon 
America to some classes. If we look at tourists from that countries, they can be divided into 
three groups. This segmentation is based on Patagonian natural attractivities, specific clima 
and developed adventure tourism that brings to the region specific tourists. Basic 
segmentation show a group of younger visitors traveling lowcost, (lot of them are bacpackers) 
they travel mostly individually and prefere to participate on some types of adventure tourism. 
Second group can be described as older one, more wealthy, prefering at least some comfort 
during their stay in the region. Members of this group travel mostly in organized groups. 
Third group are tourists who arrive in Patagonia with organized tours, but they are able to 
participate on adventure tourism and other typical patagonian activities. This dividing of 
tourists is of course simplification of real situation and there is a large portion of tourists who 
are not able to fit to neither group. But a structure of Patagonian visitors is very different from 
what is common in Europe or United States or even from visitors of northern neighbours of 
Argentina and Chile, not mentioning central and northern parts of both countries.  

First group of younger tourists prefere longer stays in Patagonia, mostly between 3 to 
5 weeks. This is connected with a long distance from their countries, so a price for airplane 
ticket can be quite high. In the Patagonia they use mostly bus connections and they observe 
prices of transportation and accomodation very carefuly. One of indicators of high numbers of 
such tourists is quantity of hostels and cheap hotels in the area. When compared with other 
parts of Argentina and Chile (with typical exception of capital cities), portion of such type of 
accomodation is far higher than in central or northern parts of both countries including such 
interesting regions like Atacama region, wine regions or province Misiones with Iguazu falls. 

Second group prefere shorter stay in Patagonia, but with higher spendings. They use 
air transport even in domestic flights around Patagonia, if it is possible. This group prefere 
tourist centres that are easy to reach, have comfort accomodation and high level of services 
(for example El Calafate). But as it was presented on Torres del Paine example, this type of 
tourism is not using whole potencial of the region.
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Third group is mixture of first two groups. These tourists come to Patagonia in 
organized tours, but they usually do some trekking around Patagonia and they use mostly 
buses for transportation between patagonian spots. They can usually stay in cheap 
accomodation and in some cases even in tents. Lengh of stay is usually shorter if compared 
with the first group.  

Picture 10. Typical tours for the second group of tourists with a frequent usage of air transport 

Picture 11. Typical short term tours of the third group of tourists 

Below there are some examples of typical tours for second and third group.  
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Picture 12. Illustration of typical tours offered by Czech travel agencies. First one 
called „Ice and Fire of Patagonia“ (duration 16 days) keep traditional direction of 
such products. Second one is called „Fairytale Patagonia“ (duration 19 to 23 days) 
with an option of extending trip for few days in Brasil. 

7.  CONCLUSION 

Patagonia is a peculiar region according to the landscape and also according to high 
numbers of tourist attractivities, which fundamentally differs from other parts of the 
continent. Patagonia is a region with a highly developed outdoor tourism and adventure 
tourism segment. A large part of foreign visitors of Patagonia are tourists from considerably 
distant markets of Europe and the Anglo-Saxon America. They also bring the vast majority of 
profits of tourism in Patagonia. The region is so attractive and unusual, that in the future it 
will be a tempting target for adventurous based tourists who are not afraid of the occasional 
unpleasant climate and are willing to spend a relatively high amount of money for their stay in 
Patagonia. 
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Abstrakt 

 P�ísp�vek se zabývá nástinem možností použití modela�ních a simula�ních nástroj� se 
zam��ením na jejich aplikaci v cestovním ruchu. Jako výchozí byl vybrán software Simul8, 
který slouží k modelování proces� na bázi simulace diskrétních událostí a umož�uje tak 
vytvo�ení vizuálního modelu lyža�ského st�ediska a animaci jeho b�hu.  

Abstract 

The contribution deals with the possibilities of useing a modelling and simulation 
software in the context of its application in trade logistics. As a main software was chosen 
SIMUL8, which can be used for modelling of a discrete situation processes and is able to 
create a visual animated model of ski centre. 

Klí�ová slova  

modelace a simulování proces�, SIMUL8, model lyža�ského st�ediska, modelace služeb a 
�inností. 

Key words  

process of modelling and simulation, SIMUL8, ski centre model, modelling of services and 
activities. 

ÚVOD 

 Po�íta�ové modelování a simulace se postupn� stává nezbytným podp�rným 
nástrojem v oblasti zefektiv�ování proces� lidských �inností, výrobních systém� i služeb. 
Umož�uje mimo jiné napodobovat a sledovat vlastnosti jednotlivých proces� a p�edpovídat 
jejich chování. Po�íta�ová simulace se stává významným pomocníkem p�i �ešení problém�, 
vyžadujících využívání takových metod a podp�rných prost�edk�, které umožní komplexní 
p�ístup k projektování systém� i rychlé vyzkoušení r�zných variant �ešení a minimalizování 
rizika chybných rozhodnutí.  

PO�ÍTA�OVÁ SIMULACE 

 Pod pojmem simulace rozumíme experimentování s po�íta�ovým modelem reálného 
systému. Simulace odstra�uje nedostatky analytických metod, je však zárove� náro�n�jší na 
�as (sestavení modelu, testování modelu, plánování a vykonávání experiment�) i na p�ípravu 
vstupních údaj� (4).  

Princip po�íta�ové simulace 

1. Stanovení cíle simulace. 
2. Sb�r údaj�, které jsou pot�eba k simulaci. 
3. Sestavení simula�ního modelu. 
4. Prov��ení sestaveného modelu. 
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5. Provád�ní experiment� - hledání vylepšení systému, ov��ení se jejich vliv�
na modelovaný systém. 

6. Zapracování výsledk� do reálného systému. 

 Hlavní výhodu simula�ních aplikací spat�ujeme v možnosti jednoduše se dostat 
k výsledk�m, ke kterým bychom se dopracovali složit�jší cestou. Specializovaný software 
dnes obsahuje celou �adu výstup�, které práci nejen usnadní, ale i graficky znázorní. 
Umož�uje práci v reálném �ase, sledování pr�b�h� simulace, stanovení vstupních podmínek, 
její délky, rychlosti a dalších parametr�. 

 Smyslem modelování v simula�ním software je zabrat malou �ást celkové reality. 
Pokud vytvo�íme model n�jakého problému, je nutné zohlednit tolik prvk� systému, kolik jich 
je t�eba k vyjád�ení chování daného problému. Pokud se nám poda�í vytvo�it simula�ní 
model, který se chová dostate�n� podobn� jako modelovaná realita, je možné konstatovat, že 
máme k dispozici nástroj pro zkoumání dopadu zm�n v daném systému. 

 Výhody modela�ních a simula�ních software shledáváme p�edevším v: 

• rychlém získání výsledk�; 
• grafickém znázorn�ní výstup� simulací; 
• práci v reálném �ase; 
• sledování pr�b�hu simulace (délka, rychlost, vstupní parametry); 
• názorném pochopení chování celého systému. 

 Nevýhody mohou být brány p�edevším z hlediska subjektivního pohledu uživatele na 
software, jako je možná složitost procesu a nutnost vhodného pochopení sou�ástí a vazeb 
v systému. 

MODELA�NÍ A SIMULA�NÍ SOFTWARE SIMUL8 

 Program SIMUL8 je ur�en pro modelování proces� na bázi simulace diskrétních 
událostí. Simulací diskrétních událostí je nazývána metoda analýzy chování složitých systém�
pomocí experimentování s po�íta�ovým modelem. P�i diskrétní simulaci nenastávají zm�ny 
v systému pr�b�žn�, ale pouze v okamžiku, který je pro daný systém d�ležitý. SIMUL8 je 
nástrojem pro plánování, navrhování a optimalizaci reálných proces� výroby, logistiky, nebo 
poskytování služeb. Umož�uje vytvo�it vizuální model zkoumaného systému a animaci jeho 
b�hu. Vytvo�ený vizuální model slouží k náhledu nad strukturou modelovaného systému (4).  

 Modela�ní a simula�ní software je zejména efektivním nástrojem vzájemné 
komunikace umož�ující vytvo�ení po�íta�ového modelu procesu. Zahrnuje faktory ovliv�ující 
celkovou výkonnost a efektivitu procesu, je použitelný na aplikace model� typu „What if?“.  

Program umož�uje zejména: 

• p�edpov�d�t budoucího chování systému; 
• m�nit parametry simulací; 
• provád�t zát�žové testy; 
• sledovat chování celého systému; 
• výb�r optimálního �ešení konkrétních situací. 

Výstupem simulací mohou být: 

• „surová“ data; 
• statistiky; 
• grafy; 
• pom�rové hodnoty efektivnosti. 
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SIMULACE LYŽA�SKÉHO ST�EDISKA ALPSKÉHO TYPU 

 P�i modelování a simulaci lyža�ského st�ediska jsme vycházeli p�edevším 
z následujících krok�: 

1. stanovení cíle simulace; 
2. sb�r údaj�, které jsou pot�eba k simulaci; 
3. sestavení simula�ního modelu; 
4. prov��ení sestaveného modelu; 
5. provád�ní experiment� - hledání vylepšení systému, ov��ení se jejich vliv� na 

modelovaný systém; 
6. zapracování výsledk� do reálného systému. 

 Výchozím krokem modelace tedy bylo stanovení �ástí, které bude model obsahovat. 
Obsah modelu musí být takový, aby dosáhl daných cíl�, v našem p�ípad� modelaci 
a propojení jednotlivých funk�ních prvk�. P�ed sestavením samotného modelu p�edcházel 
sb�r základních údaj�, které byly pot�eba k následné simulaci a experiment�m.  Prioritn� jsme 
stanovili �ásti, které model obsahuje. Jsou to: 

• lanovky – po�et, typ, p�epravní kapacita (�as – zdržení entity po dobu trvání ur�ité 
aktivity, distribuce – pr�m�rná, exponenciální); 

• sjezdové trat� – po�et, systém propojení, kapacita (�as na entitu); 

• nástupní a výstupní stanice – zásobník entit; 

• pokladny, lidské zdroje – po�et, �as pro vykonání aktivity; 

• rozmíst�ní a vzájemné propojení objekt�. 

 Po stanovení struktury modelu jsme provedli samotnou jeho stavbu. Ta probíhala 
v malých krocích. Po jejím dokon�ení následovala verifikace modelu, což je ov��ení logiky 
modelu p�esnosti, který bude schopen splnit vyty�ený cíl. Tím je co neblíže se p�iblížit k 
reálnému modelu lyža�ského st�ediska, který je definován simula�ním modelem. 

 Výstupem modelace pak byly výsledky ze simula�ních výstup�, které nám ukazují 
hodnotu každého prvku, který se nachází v modelu. Zajímaly nás p�edevším: 

• vytížení lanovek – ohled na maximální p�epravní kapacitu; 

• p�epln�ná místa – po�et entit v zásobnících (nástupní a výstupní místa);

• vytíženost lidských zdroj� – pokladní; 

• výstupy numerické i grafické.

Základní stavební prvky programu SIMUL8

 V základní struktu�e programu Simul8 nalezneme stavební prvky, které jsme upravili 
pro pot�eby naší modelace. Analogicky lze s t�mito prvky pracovat jako se stavebnicí p�i 
vytvá�ení simula�ních model�. Pro pot�eby modelace lyža�ského st�ediska jsme využili 
zejména následující stavební prvky: 

1. Work Item (pracovní položka, entita) – je p�i�azena lyža�i, návšt�vníkovi 
st�ediska, modeluje tak dynamické objekty, které se pohybují systémem, vstupující 
do n�j, vyvolávají aktivity a využívají zdroje. 

2. Work Entry Point (vstup) – je p�i�azen vstupu návšt�vníka do st�ediska, obecn�
se jedná o objekty zachycující vstup entit do systému (obr. 1). Zvolili jsme interval 
p�íchodu návšt�vník� a distribu�ní funkci. 
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  Obr. 1 – Work Entry Point     Obr. 2 – Work Center 

3. Work Center (pracovišt�, aktivita, �innost) – jsou p�i�azeny objekt�m, které 
modelují aktivity, v našem p�ípad� lanovkám a sjezdovým tratím (obr. 2). Zvolili 
jsme interval nástupu lyža�e do lanovky a distribu�ní funkci. 

4. Storage Bin (zásobník, fronta) – jsou p�i�azeny nástupním a výstupním stanicím 
lanovek tj. objekt�m, které modelují hromad�ní entit (lyža��). Obecn� zásobníky 
p�edcházejí aktivity, na jejichž provedení �ekají v zásobníku entity z d�vodu 
nedostupnosti zdroj� (p�epravní kapacity lanovek) (obr. 3). M�žeme také zadat 
dodate�ný �as pobytu lyža�� ve stanici a její kapacitu.  

Obr. 3 – Storage Bin     Obr. 4 - Resource 

5. Resource (zdroj) – byly p�i�azeny k pokladnám jako lidské zdroje. Jedná se o 
objekty sloužící pro modelování omezených kapacit pracovník�, které jsou 
využívány p�i �innostech (prodej permanentek) (obr. 4). Volíme po�et pracovník�
v pokladnách vykonávající sou�asn� ur�itou �innost a jim p�i�azenou dobu práce. 

6. �Route (cesta) – jsou objekty, které propojují v modelu jednotlivé simula�ní objekty 
a znázor�ují tak vzájemné návaznosti aktivit, �ímž ur�ují pohyb lyža�� celým 
st�ediskem. 
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Výsledný model lyža�ského st�ediska

 Výsledný sestavený model lyža�ského st�ediska je znázorn�n na obrázku �. 5. 

Obr. 5 – Model lyža�ského st�ediska 

• Obrazovka je základní plochou programu SIMUL8, v základním menu nalezneme 
veškeré funkce programu. 

• �ervené te�ky p�edstavují entity (lyža�e) pohybující se systémem (st�ediskem) po 
p�edem stanovených cestách (route).  

• Zásobníky (storage bin) shromaž�ují lyža�e �ekající na lanovku a zárove� se vracející 
po sjezdových tratích. 

• �ísla u ikonek znázor�ují po�et entit, které vstoupily do systému, po�et entit 
�ekajících v zásobnících a po�ty lidských zdroj� vykonávajících danou �innost. 

Obr. 6 – �ekací doby všech stanic
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Výstupy simulace lyža�ského st�ediska

1. �ekací doby v nástupních stanicích 

 P�ehledným výstupem simulace v našem pojetí je numerické i grafické znázorn�ní 
�ekacích dob lyža�� na nástupních �i p�estupních stanicích lanových drah. Je p�edevším 
zajímavé sledovat m�nící-se �ekací doby s ohledem na rostoucí po�et lyža�� ve st�edisku. 
Výstup simulace nástupní stanice je znázorn�n na obrázku �. 6 a 7. 

Obr. 7 – �ekací doba v jedné stanici 

2. Vytížení lanových drah 

 Druhým, nemén� zajímavým výstupem simula�ního modelu je znázorn�ní 
pr�m�rného vytížení lanových drah, které je znázorn�no na obrázku �. 7. 

Obr. 8 – Vytížení lanové dráhy
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ZÁV�R 

 Použití modela�ních a simula�ních program� je obecn� známé p�edevším v souvislosti 
s výrobou, výrobními procesy, její efektivity a plánování. Možnosti použití t�chto software 
jsou ale i v jiných odv�tvích lidských �inností. Úkolem p�ísp�vku bylo zejména nastínit 
možnosti použití modela�ního a simula�ního software, v našem p�ípad� produktu SIMUL8, 
a ukázat jednu z cest jeho uplatnitelnosti v cestovním ruchu. S takto sestaveným modelem 
m�žeme provád�t soubor analýz, m�nit vstupní parametry a zjiš	ovat, co se stane, pokud se 
st�edisko p�eplní lyža�i, která místa jsou nejvytížen�jší a kde použít p�ípadné lidské zdroje.  

 Z hlediska výstup�, simulací umož�uje program SIMUL8 užití souboru ukazatel�
výkonnosti celého systému. Výpis výsledk� bude vždy obsahovat takové ukazatele, které si 
uživatel sám zvolí. Krom� numerických výstup� m�žeme použít p�ehledn�jší a názorn�jší 
grafické formy výsledk�, jak jsme v p�ísp�vku ukázali.  

 Program disponuje ale i dalšími užite�nými funkcemi, o kterých jsme se nezmínili 
a mezi které pat�í funkce finance a náklady. Ty p�idávají základní aktivitu, tzv. kalkulaci do 
simula�ního modelu. S funkcí finance, máme možnost vstupu kapitálu, fixních a variabilních 
náklad�, které vznikají za jednotlivé položky a procházejí objekty v simula�ním modelu. 
Náklady se nastavují pro každý objekt samostatn�. U každého z objekt� SIMUL8 si m�žeme 
spojit kapitálové náklady, inventá�, náklady na zpracování za jednotku pop�. náklady na 
zpracování za jednotku �asu. S t�mito informacemi m�že program dynamicky p�id�lovat 
náklady objekt�m s p�ihlédnutím na náhodný proces a fronty podle p�edem daného 
simula�ního scéná�e.  

 Možnosti modela�ních program� jsou široké a v��íme, že se nám poda�ilo ukázat 
schopnost jejich použití i v jiné sfé�e, než je výroba a výrobní �innosti. 
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Abstrakt 

P�ísp�vek by m�l být podkladem k rozhodnutí, zda finan�ní krize v roce 2008-2009 
m�la, �i nem�la vliv na vývoj turismu v oblasti cest �eských ob�an� v regionu �eské 
republiky. Jako podklady posloužily údaje, které jsou ve�ejn� p�ístupné na webu �eského 
statistického ú�adu www.czso.cz Na základ� zjišt�ných makroukazatel� hodnot vývoje 
hrubého domácího produkt a inflace, pak byly porovnávány s cestami �eských rezident� po 
�eské republice. Jak co se tý�e množství t�chto cest, tak i jejich nákladností. Sou�asn� byly 
sledovány i zm�ny využití ubytovacích za�ízení. Na záv�r je pak konstatováno, že vliv 
finan�ní krize na turismus ve zkoumané oblasti byl zna�ný i když sou�asn� vzrostly i 
požadavky na kvalitu služeb turismu.  

Abstract 

The article should be a base for determining, whether or not the financial crisis in 
2008-2009 influenced tourism development regarding trips of Czech residents in the region of 
the Czech Republic. The data available in the website of the Czech Statistical Office 
www.czso.cz were compiled in the statistics. Based on the observed values of macroeconomic 
indicators of gross domestic product and inflation development, the trips of Czech residents in 
the Czech Republic were compared both in terms of number of trips and their costs. Also the 
changes in use of accommodation facilities were observed. The conclusion stated at the end 
is, that the impact of the financial crisis on tourism in the studied area was significant even 
though also the demands on the quality of tourism services increased. 

Klí�ová slova: hrubý domácí produkt, inflace; �eský rezident; delší cesta

Key Words: gross domestic product, inflation, Czech resident, longer trip 

Úvod 

V �láncích a p�ísp�vcích týkajících se cestovního ruchu je p�edevším pro období po 
roce 1998 vždy uvád�no, jak finan�ní krize negativn� ovlivnila tuto oblast služeb. Nikde však 
jsme nenalezli objektivní zhodnocení a verifikaci tohoto tvrzení. Proto jsme se rozhodli 
k tomuto p�ísp�vku, ve kterém jsme se pokusili alespo� �áste�n� toto tvrzení potvrdit, nebo 
vyvrátit. 

VLIV FINAN�NÍ KRIZE NA EKONOMIKU �R 

Rozhodli jsme se vývoj �eské ekonomiky ilustrovat vývojem hrubého domácího 
produktu �R (dále jen HDP) v �asové �ad� let 2000 až 2011. Hodnoty tohoto ukazatele jsme 
p�evzali z databáze �eského statistického ú�adu1, jako ostatn� i všechna další data. Hodnoty 
HDP jsou zde uvedeny pouze v b�žných cenách. Pro porovnávání je však nutné tyto hodnoty 
p�epo�ítat do stálých cen ke zvolenému datu roku 2000. K p�epo�tu je zapot�ebí ovšem 
stanovit, kterou inflaci použijeme. Rozhodli jsme se použít tu nejb�žn�jší, tedy inflaci 
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spot�ebitelských cen, a to vzhledem k tomu, že turistické cesty vykonávají rezidenti, jichž se 
práv� tato inflace nejvíce dotýká. Data p�evzatá z uvedené databáze jsou v následující tabulce. 

Tabulka 1 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hrubý domácí 
produkt (tis. K�) 

2 269 695 2 448 557 2 567 530 2 688 107 2 929 172 3 116 056 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hrubý domácí 
produkt (tis. K�) 

3 352 599 3 662 573 3 848 411 3 758 979 3 799 547 3 841 370 

Zdroj: data �SÚ, zpracování vlastní 

Pro p�epo�et na stálé ceny jsme p�evzali následující hodnoty inflace spot�ebitelských cen. 

Tabulka 2 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Inflace v % 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inflace v % 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 
Zdroj: data �SÚ, zpracování vlastní 

Za použití hodnot z obou tabulek �. 1 i 2 pak obdržíme vlastní tabulku vývoje HDP ve 
stálých cenách roku 2000.  

Tabulka 3 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

HDP - stále ceny 2 269 695 2 338 641 2 408 913 2 519 521 2 670 688 2 788 107 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP - stále ceny 2 926 590 3 110 094 3 074 223 2 973 052 2 960 727 2 937 504 

Zdroj: vlastní výpo�et 

Spojením hodnot vývoje HDP jak v b�žných, tak ve stálých cenách, a jejich zobrazení 
v grafu �. 1 snadno zjistíme, že finan�ní krize se v ekonomice �R za�ala projevovat již v roce 
2008. Tento záv�r vyplývá z poklesu HDP ve stálých cenách, zatímco v b�žných cenách 
m�žeme ješt� zaznamenat r�st tohoto ukazatele. Je tedy z�ejmé, že porovnávání v �asových 
�adách má smysl jen s údaji v p�epo�tených stálých cenách. Viz graf �. 1. 

Graf 1 - Vývoj HDP v �R ve stálých a b�žných cenách 

Zdroj: vlastní zpracování
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Vliv finan�ní krize v roce 2007 má tak jednozna�ný vliv na vývoj HDP v �eské 
republice. Až do roku 2011 data �SÚ potvrzují neustálý pokles hodnot HDP od roku 2007 do 
roku 2011. 

VYJÁD�ENÍ TURISTICKÝCH AKTIVIT 

Ke spln�ní úkolu vysloveného v úvodu tohoto p�ísp�vku jsme k turistickým aktivitám 
�eských rezident� na území �eské republiky p�istoupili tak, že jsme op�t využili dat 
uvád�ných �SÚ. Statisticky tento ú�ad zpracovává údaje turismu ve t�ech oblastech. 
Jednotlivé oblasti jsou definovány jako cesty krátké obsahující maximáln� 2 noclehy, cesty 
dlouhé obsahující minimáln� t�i noclehy a služební cesty. Pro naše porovnání se nám jevilo 
jako nejvhodn�jší použití dat týkajících se práv� dlouhých cest. Z dat zve�ejn�ných 
v databázích �SÚ jsme tak získali p�ehled o po�tu dlouhých cest v období od roku 2003 do 
roku 2010. Viz tabulka 4 a graf 2. 

Tabulka 4 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Po�et dlouhých cest 10 340 9 583 9 942 8 933 9 433 9 906 10 453 10 189 

Zdroj: data �SÚ, zpracování vlastní 

Graf 2 – Po�et dlouhých cest 

Zdroj: zpracování vlastní 

Z grafu je z�ejmé, že pouhý po�et cest sám o sob� nemá pro požadované vyhodnocení 
smysl. Proto jsme museli ješt� získat údaje o pr�m�rné cen� jedné dlouhé cesty. Op�t 
v databázích �SÚ jsou tyto údaje uvád�ny v b�žných cenách. Pro naši pot�ebu jsme provedli 
op�t p�epo�et na stálé ceny k roku 2003. Výsledek je uveden v tabulce 5 a na grafu 3. 

Tabulka 5 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cena b�žná 7 046 7 369 7 169 8 220 8 824 10 096 7 786 7 007 

Cena stálá k roku 2003 7 046 7 168 6 844 7 656 7 994 8 605 6 570 5 825 

Zdroj: data �SÚ, zpracování vlastní 

V grafickém zobrazeni je snad rozdíl obou t�chto cen z�ejm�jší. 
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Graf 2 – Cena jedné dlouhé cesty ve stálých a b�žných cenách 

Zdroj: zpracování vlastní 

V roce 2008 bylo v pr�m�ru na jednu dlouhou cestu sice vydaná nejv�tší �ástka a 
v dalších letech je tato hodnota klesající, ale pro zhodnocení vlivu finan�ní krize je to ne zcela 
dosta�ující kritérium. Opravdu objektivním kritériem budou celkové tržby za turismus 
dlouhých cest. Proto jsme vypo�etli a zpracovali uvedená data tak, abychom v p�epo�tených 
cenách k roku 2003 obdrželi celkový obrat turismu v �R. Ten je uveden v  tabulce 6. 

Tabulka 6 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat v miliardách K� 72,86 68,69 68,04 68,39 75,41 85,24 68,68 59,36 
Zdroj: zpracování vlastní 

Graf 3 – Obrat turismu z dlouhých cest v miliardách K�

         
Zdroj: zpracování vlastní 

VYHODNOCENÍ ZJIŠT�NÝCH SKUTE�NOSTÍ 

Graf 4 má nejv�tší vypovídací hodnotu. �eští rezidenti v pr�b�hu let 2003 až 2006 
utratili za dlouhé cesty po �eské republice každým rokem pr�m�rn� 69,5 miliardy K�. V roce 
2007, kdy se objevily prvé zmínky o finan�ní (úv�rové) krizi v USA, bylo utraceno 75,41 
miliardy K�. V roce 2008, kdy již bylo zcela z�ejmé, jaké dopady finan�ní krize má, stihli 
�eští rezidenti v této oblasti turismu utratit rekordních 85,2 miliardy K�. Všechny tyto ceny 
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jsou stálé a p�epo�tené k roku 2003. V roce 2009 již ale došlo k poklesu obratu na úrove� let 
2004 až 2005, což byl pokles v tržbách o tém�� 19,5 % oproti p�edcházejícímu roku. V roce 
2010 dochází k dalšímu razantnímu poklesu tržeb na �ástku necelých 60 miliard K�. To 
p�edstavuje pokles obratu oproti roku 2008 o 30,4 %. 

Z uvedeného je tedy z�ejmé, že se finan�ní krize výrazn� podepsala na tomto sektoru 
turistického ruchu. Pokles tržeb o tém�� t�etinu je tak výrazný, že je objektivn� dán vliv 
finan�ní krize na finan�ní problémy cestovních kancelá�í a agentur. 

Zajímavý je fakt, se kterým jsme se setkali p�i sb�ru a vyhodnocování dat. A to že i 
p�es pokles turismu vzr�stá náro�nost �eských rezident� na ubytovací služby. P�ehled 
n�kterých údaj� je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7 

Rok 
Hotel 
***** 

Hotel **** Hotel *** Hotel ** Hotel * 
Hotel 
garni 

****,***,**,*
Penzion 

Turistická 
ubytovna 

2008 0,93% 10,38% 27,70% 5,32% 2,64% 1,75% 15,91% 4,27% 

2010 1,11% 14,64% 28,15% 4,41% 2,32% 1,54% 13,50% 3,73% 

Zdroj: data �SÚ, zpracování vlastní 

V tabulce 7 je uvedena �ást struktury hromadných ubytovacích služeb �eských 
rezident� v �eské republice. Je z ní vid�t, jak vzr�stá podíl ubytování ve t�í až p�ti 
hv�zdi�kových hotelech, a naopak klesá podíl hotel� dvouhv�zdi�kových i dalších 
hromadných ubytovacích kapacit s nižší úrovní služeb. 

ZÁV�R 

Na záv�r tak lze �íci, že i když se finan�ní krize výrazn� podepsala na obratu v oblasti 
dlouhých cest, p�esto vzr�stá náro�nost �eského klienta na poskytované služby. 
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Abstrakt:  

Logistika cestovního ruchu, tak jak ji známe dnes, využívá velké množství energie a 
nemálo logistických proces� je založeno na fyzikálních zákonitostech. Vysp�lé státy sv�ta 
neúprosn� tla�í na snižování produkce emisních škodlivin, p�i�emž jednotlivci i nadnárodní 
korporace, požadují snižování náklad� na p�epravu a celkov� na logistiku. Tyto dva zdánliv�
neslu�itelné cíle, by bylo možné skloubit využíváním obnovitelné energie z v�tru a vody. 
V p�ísp�vku je p�edstaveno n�kolik zajímavých projekt� využívajících energii v�tru a vody, 
p�i�emž poukazuje na rozvoj využívání t�chto energií od po�átk� až po sou�asnost. 
Vysv�tluje p�ínos energie z obnovitelných zdroj� pro logistiku cestovního ruchu v minulosti a 
dnes. 

Abstract:  

Logistics of tourism as we know it today uses large amounts of energy and many 
logistics processes is based on physical principles. The developed nations of the world 
inexorably pushes to reduce production of emission pollutants, while individuals and 
multinational corporations demanding the reduction of transport costs, and overall logistics 
costs. These two seemingly incompatible goals could be accomplish by using of renewable 
energy sources from the wind and water. The contribution presents several interesting projects 
using the energy of wind and water and draws attention to the development of use this energy 
sources from the beginning to the present. Explains the benefits of renewable energy sources 
for the logistics of tourism in the past and today.

Klí�ová slova: 

V�trná a vodní energie. P�enos energie. Obnovitelné energetické zdroje.  

Key words: 

Wind and water energy. Energy transfer. Renewable energy sources.  

ÚVOD 

 Energie z obnovitelných zdroj� p�edstavuje pro sou�asnou spole�nost možnou cestu 
za poznáním a cestovním ruchem. Vzhledem k tomu, že turismus tvo�í neodd�litelnou sou�ást 
lidského rozvoje, nezbytné snížení náklad� s šetrností v��i životnímu prost�edí, se neobejde 
bez využití obnovitelných zdroj�. 

�asto vyhledávanými turistickými cíli v �eské republice jsou moderní v�trné 
elektrárny, stejn� tak jako v minulosti používané v�trné mlýny. Také vodní energie nabízí 
návšt�vník�m exkurze s bohatým a zajímavým výkladem. Odmítavý postoj lidí žijících 
v blízkosti t�chto za�ízení bývá �asto zm�n�n p�i jejich bližším poznání. �asto uvád�nými 
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nep�íznivými jevy v�trných elektráren na okolní prost�edí bývá: hlu�nost, sv�telné odlesky od 
lopatek vrtule �i nebezpe�í havárie [1] 

 Jak uvádí �eská spole�nost pro v�trnou energii (�SVE), vesm�s všichni návšt�vníci 
vítali formu energetického mixu s d�ležitým podílem obnovitelných zdroj�. Vítr lze 
považovat za velmi vhodný zdroj výroby energie. Velké procento návšt�vník� tvo�í lidé z 
p�ímého okolí v�trných elektráren. Sami oznamovali, že je elektrárna nijak neruší ani hlukem 
ani svojí vizáží, naopak, že jí berou jako orienta�ní bod p�i vycházkách a vyjíž�kách na kole. 
Ti, kte�í bydlí nejblíže, dokonce hrd� �íkali, že jí mají rádi a že je elektrárna jejich. 

 Podle �SVE jsou v�trné elektrárny �eskou spole�ností hodnoceny jako nejbezpe�n�jší 
a hlavn� nejlevn�jší zdroj energie. Stejn� také návšt�vníci souhlasí s tím, že v�trné elektrárny 
by se m�ly využívat v daleko v�tším m��ítku. 

V�TRNÁ ENERGIE 

 Lidstvo si uv�domilo vítr jako zdroj nevy�erpatelné energie již 4000 let p�. n.l. První 
využití v�tru bylo na lodích s plachtami. Pokro�ilejším využitím v�trné energie byly v�trné 
mlýny, v té dob� nákladné a složité stroje pro mletí obilí. Ty fungují na základ� p�em�ny 
energie v�tru na mechanickou, kdy se vítr opírá do plachet mlýnu a roztá�í je. Energie 
z plachet je p�enášena h�ídelí na pale�né kolo s d�ev�nými zuby. Dále pak na p�evod mezi 
pale�ným kolem a osou mlýnského kamene, která roztá�ela vrchní mlýnský kámen. 

 Na základ� stejného principu fungují v�trné elektrárny, kdy proudící vzduch p�edává 
lopatkám v�trné elektrárny �ást své kinetické energie. Albert Betz v roce 1919 odvodil 
teoreticky maximální dosažitelnou ú�innost v�trného stroje na 59% (Betzovo pravidlo). 
Kinetická energie v�tru se v turbín� m�ní na energii otá�ivého pohybu a následn� v 
generátoru na energii elektrickou. Teoreticky dosažitelný výkon �iní v p�ípad� jednotkové 
plochy: 

Teoretický výkon v�trné elektrárny (dále jen VtE), lze vypo�ítat ze vztahu 2. 

     (2) 

P Výkon VtE [W] 
� Hustota vzduchu [kg.m-3] 
V Rychlost proud�ní vzduchu [m·s−1] 
Cp Ú�innost stroje [-] 
S Plocha rotoru [m2] 

VYUŽITÍ V�TRNÉ ENERGIE OD MINULOSTI PO SOU�ASNOST 

 V�trnou energii za�alo lidstvo využívat již n�kolik tisíc let p�ed naším letopo�tem. 
První využití bylo k pohonu lodí s plachtami. Následovala p�em�na v�trné energie na 
mechanickou pomocí v�trných mlýn� v prvním století našeho letopo�tu. V 18. Století si 
za�alo lidstvo uv�domovat obnovitelné zdroje energie ve fyzikálních souvislostech díky sira 
Issaca Newtonova. D�ležitým milníkem byl popis Magnusova jevu roku 1852, který následn�
prakticky využil k pohonu lodi Albert Flettner. V roce 1887–88 Charles Francis Brush, 
p�em�nil poprvé energii v�tru na elektrickou energii ve své v�trné elektrárn�. Teoretický 
výkon v�trné elektrárny fyzikáln� popsal Albert Betz o n�co pozd�ji a to roku 1919. 
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S moderním využitím plachty pro pohon lodí p�išel roku 2001 projekt Skysails, využívající 
výškové plachty s n�kolikanásobnou ú�inností [2] 

Obr.1   Využití v�trné energie v �asové ose 

Skysails 

 Projekt výškové plachty SkySails, vyvíjí pln� automatizovaný systém v�trného 
pohonu pro moderní ekologickou plavbu tažným drakem, který má pomocí v�trné energie 
vléci jachty, nákladní lod� a tankery. 

  Spole�nost SkySails vyvinula a zkonstruovala funk�ní tažný drak, na jediném 
centrálním lanu a odstranila problémy s �ízením draku více lany. P�i stále se zvyšujících 
cenách ropy a zost�ujících se emisních p�edpisech muže být vle�ení lodí drakem alternativním 
pohonem budoucnosti. Firma uvádí, že s touto novou technologií se sníží ro�ní náklady na 
pohonné hmoty o 10-35% a úspora m�že p�i optimálních v�trných podmínkách dosáhnout až 
50%. 

Flettnerova pokusná lo�

 Flettner�v rotor je rotující válec využívající Magnus�v jev. M�že být použit na lodích 
podobn� jako plachta. Poprvé jej použil pro pohon lodi ve dvacátých letech 20. století jeho 
vynálezce Anton Flettner. 

 Magnus�v jev spo�ívá v rozdílném tlaku proudícího plynu na protilehlých stranách 
rotujícího t�lesa, což prakticky známe nap�. z tenisu, kde mí�ku ud�lená horní �i dolní rotace 
zp�sobuje zak�ivení dráhy letu. Bo�ní vítr obtékající rotující Flettnerovy válce (plachty) 
vytvá�í p�i vhodném sm�ru otá�ení podtlak na p�ední stran� válce a tím dop�edný pohyb lodi. 
Výhodou tedy má být jednoduchost ovládání proti klasickým plachtám, a zárove� použití 
mnohem menších motor� k rotaci válc�, než by bylo zapot�ebí k samotnému pohonu lodi 
lodním šroubem. 

 Flettnerova pokusná lo� byla vybavena dv�ma 18 m vysokými rotory a vynálezce s ní 
v roce 1926 p�ekonal Atlantik. 

Mezi známé v�trné mlýny pat�í: V�trný mlýn Ruprecht�v na Drahanské vrchovin� nedaleko 
propasti Macochy a vodní mlýn Choltice u Opavy, kde je jeho kompletní technické vybavení. 
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Podle výkonu je možné navštívit v�trné elektrárny: Kryštovy Hamry v Ústeckém kraji, Hodní 
Lod�nice v Olomouckém kraji, �erný kopec v Moravskoslezském kraji, And�lka 
v Libereckém kraji a známá v�trná elektrárna Dukovany [3,4]. 

Se�azení v�trných elektráren podle výkonu je následující: P�e�erpávající elektrárna Dlouhé 
Strán� na vodním toku Desná, Dalešice na vodním toku Jihlava, Orlík a Slapy na Vltav�. 

VODNÍ ENERGIE 

 Využití energie vody má na Zemi dlouholetou tradici. Nejprve byla využívána 
k doprav� (splavování lodí a vor� po proudu �ek), pozd�ji k pohonu mechanism� (mlýn�, 
hamr�, �erpadel �i pil). Dnes p�evažujícím zp�sobem využití vodní energie je výroba 
elekt�iny ve vodních elektrárnách. 

 Vodní elektrárny soust�edí energii vodního toku vybudováním jezu nebo p�ehrady. 
Voda roztá�í turbínu, ta je na spole�né h�ídeli s elektrickým generátorem (dohromady tvo�í 
tzv. turbogenerátor). Kinetická energie proudící vody se tak m�ní na energii elektrickou, která 
se transformuje a odvádí do míst spot�eby [5]. Výkon vodní elektrárny lze spo�ítat ze vztahu  

     (3) 

P El. výkon [W] 

	 Ú�innost turbíny [-] 

V Pr�tok vody [ m3·s] 

h Spád [m] 

� Hustota vody [kg.m-3] 

g Gravita�ní zrychlení [m·s−2] 

Schéma �. 1: Vodní elektrárna 

Využití vodní energie od minulosti po sou�asnost 

 Nejprve byla potencionální energie vody využita k splavování d�eva pomocí vor� a 
dále asi 600 let p�ed naším letopo�tem, využívali Chladejci vodní kolo k zavlažování, což 
byla prvotní p�em�na vodní energie na mechanickou. Dalším d�ležitým milníkem využívání 
vodní energie byl první vodní mlýn na území �eské republiky roku 718. V 18. století si za�alo 
lidstvo uv�domovat obnovitelné zdroje energie ve fyzikálních souvislostech díky Issacu 
Newtonovi. V roce 1753 Jozef Karol Hell vyvinul vodosloupcový stroj, jenž p�evád�l energii 
vody na mechanickou, s v�tší ú�inností než klasické vodní kolo. Významný p�ínos 
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matematického génia Leonarda Eulera p�isp�l k rozvoji ve využívání nevy�erpatelné energie 
také v 18. Století. Velký zlom ve využívání této energie byl vynález Francisovy turbíny, která 
se využívá k výrob� elekt�iny dodnes. Velice zajímavým vynálezem pro budoucnost je vlnový 
konvertor na výrobu elektrické energie brat�í Hansen� nebo futuristický projekt lodi Orcelle 
využívající ke svému pohonu slune�ní energii a energii vln. 

Obr.2  Využití vodní energie v �asové ose 

Využití vodní energie jako obnovitelného zdroje nebo k pohonu dopravních prost�edk�? 

 Dv� t�etiny povrchu naší planety pokrývají oceány, které mohou poskytovat obrovské 
množství energie. V sou�asné dob� jsou dva základní zp�soby jak energii mo�e p�em�nit na 
elekt�inu. Jedním jsou vlnové konvertory a druhým p�ílivové elektrárny. 

 P�ílivová elektrárna je vodní elektrárna, která pro rozto�ení turbín využívá 
periodického opakování p�ílivu a odlivu mo�e. P�ílivové elektrárny zárove� mohou fungovat i 
jako p�e�erpávací elektrárny [6]. 

 V sou�asné dob� nejsou p�ílivové elektrárny masov� využívány. P�esto díky 
sou�asnému rozmachu obnovitelných zdroj� energie, se dá o�ekávat jejich rozvoj, jejich 
celkový p�ínos však z�stane velmi malý, protože existuje jen omezený po�et míst, kde je lze 
stav�t. Jejich výhodou je, že p�íliv a odliv jsou lépe p�edpov�ditelné než nap�íklad chování 
v�tru nebo svit slunce, na druhou stranu se produkce jejich energie nedá regulovat. 

 Energii mo�ských vln lze na elekt�inu p�evést r�znými zp�soby. Vertikáln�
orientované bójky nebo ležící tubusy bu� p�ímo pohybují magnety proti cívkám, �ímž se 
indukuje elektrický proud, nebo (�ast�ji) se jejich pohyb hydraulicky p�enáší na turbínu 
rota�ního elektrického generátoru. Ideální je instalace v místech, kde mo�e dosahuje hloubky 
40 až 100 metr� - tam je energie vln nejv�tší. 

            Energii mo�ských vln k pohonu by cht�l využít ambiciózní projekt hybridní lod�
Orcelle.  Skandinávská firma Wallenius Wilhelmsen p�ichází s návrhem revolu�ní zaoceánské 
lod�. Tato lo� pojmenovaná po ohroženém sladkovodním delfínovi Orcelle, by mohla uvézt 
náklad až deseti tisíc automobil� a p�itom nebude produkovat tak�ka žádné škodlivé zplodiny. 
Plavidlo je pohán�no v�trem za pomoci supermoderního systému plachet a energií vyráb�nou 
z vln. Jako dopl�kový zdroj mohou sloužit solární panely zav�šené na plachtách [7]. 

            Kulturní památkou je vodní elektrárna v T�eštín� – Háji a m�stská elektrárna v Písku. 
Velice krásná je P�ehrada Les Království na Labi u Dvora Králové, která považována za 
nejkrásn�jší v �R, viz obr. 3 
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                          Obr. 3  P�ehrada Les Království na Labi u Dvora Králové, 

           Je postavena s obrovským citem v pseudogotickém duchu. Krom� pohádkové hráze s 
romantickými branami s ozdobnými v�ži�kami, ze kterých na nás shlížejí reliéfy hlav 
vodník�, pat�í ke kamennému dílu - obtokové tunely, p�elivy, výpusti a domek hrázného. Ten 
p�ipomíná malý hrad s dominantní v�ží s cimbu�ím. 

            Pod hrází je pak elektrárna, do které vede �ást p�ívodu vody do kopce. P�vodn� totiž 
m�la p�ehrada stát o 200 metr� níž po proudu, ale p�ed dokon�ením stavby se rozhodlo, že 
elektrárna bude hned pod hrází. Aby tak voda p�ekonala stoupání a dostala se do budovy, 
p�istoupilo se k nezvyklému �ešení a potrubí se vedlo sm�rem nahoru, což nepatrn� snižuje 
výkon elektrárny. 

P�ÍNOS OBNOVITELNÝCH ZDROJ� PRO CESTOVNÍ RUCH 

 V�trná energie p�inášela a dodnes p�ináší pro Logistiku cestovního ruchu p�edevším 
pohon lodí. V budoucnu díky elektrické energii snad i pohon silni�ních vozidel. Jako pasivní 
využití p�ináší zajímavé historické památky v podob� v�trných mlýn�. O tyto památky je 
rostoucí zájem, o �emž sv�d�í vzr�stající návšt�vnost jak starých v�trných mlýn�, tak 
moderních v�trných elektráren. 

 Podobn� vodní energie m�la a má své nezpochybnitelné zastoupení v Logistice 
cestovního ruchu. Již dávno p�ed naším letopo�tem byla polohová energie vody využívána 
k splavování �ek. Nemén� lákavými turistickými cíli bývají hydroelektrárny s exkurzemi pro 
širokou ve�ejnost nebo odborné prohlídky pro profesionály v oboru. Návšt�va nap�íklad 
p�e�erpávacích nádrží bývá �asto spojena s p�ší �i cykloturistikou. Vyhledávanými cíli turist�
jsou starobylé plachetnice, zdymadla nebo futuristické vlnové a p�ílivové elektrárny.      
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Kombinacemi dopravy, ubytováním, pro možnost rekrea�ního využití se zabývá �lánek 
„Clusters in tourism“[8] 

Možnostmi využití opušt�ných t�žebních lokalit v turismu se zabývá �lánek “Possibilities of 
using of abandoned mining sites in tourism”. [9] 

ZÁV�R 

 S velkou pravd�podobností budou obnovitelné zdroje zaujímat �ím dál tím v�tší podíl 
na celkové produkci energie. Vysp�lé státy sv�ta tla�í na snižování produkce emisních 
škodlivin, a zárove� jednotlivci i nadnárodní korporace, požadují snížení náklad� na energie a 
dopravu. Využitím obnovitelných zdroj� by bylo teoreticky možné, dosáhnout t�chto zdánliv�
neslu�itelných cíl�. Cestovní ruch, tak jak ho známe dnes, se bez dostatku energie neobejde. 
Jedením z nejlevn�jších zp�sob�, jak dosáhnout snížení náklad� na provoz dopravních 
prost�edk� je využití p�írodních sil. Ambiciózní dopravní projekty pro budoucnost po�ítají 
dokonce s prost�edky, které budou energeticky tak�ka nezávislé. Takové projekty neumož�ují 
pouze p�epravu, ale i samotné poznání p�sobení sil, které tento pohyb umož�ují. Pro mnohé 
tak m�že být samotná p�eprava cílem, kde prakticky poznají fungování Newtonových zákon�, 
které jsou základem pro pohyb všech dopravních prost�edk�. 
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Abstrakt 
P�ísp�vek se zabývá problematikou bezpe�nostních kontrol cestujících p�i obchodním 

odbavení na letištích jakožto integrální sou�ásti služeb cestovního ruchu, p�i�emž popisuje 
nevýhody sou�asné koncepce a její limity a zkoumá budoucí možné sm�ry vývoje provád�ní 
t�chto �inností s využitím pokro�ilých informa�ních technologií a interdisciplinárních 
poznatk� z oblasti psychologie �i sociologie. Ty spo�ívají ve facilitaci bezpe�nostních kontrol 
formou p�edb�žného hodnocení cestujících a diferenciaci d�slednosti provád�ní t�chto aktivit 
s ohledem na potenciální rizikovost cestujících a analýzu jejich chování p�i p�íchodu na 
letišt�. 

Abstract 

The paper deals with passengers security checks in airports as an integral part of 
tourism services. It describes the disadvantages of the current approach and its limits and 
examines the possible future trends in these activities using advanced information 
technologies and interdisciplinary findings from the area of psychology or sociology. It means 
the facilitation of security checks through a preliminary assessment of passengers and 
differentiation of implementation consistency of such activities with respecting potential 
riskiness of passengers and the analysis of their behavior upon arrival at the airport. 

Klí�ová slova 

Turismus, informa�ní technologie, letištní  bezpe�nost, behaviorální analýza, analýza rizika. 

Key words 

Tourism, information technology, airport security, behavior analysis, risk assessment. 

ÚVOD 

Nezbytnou sou�ást cestovního ruchu p�edstavují nejen služby ubytovací, stravovací �i 
nap�. návšt�vnické atraktivity, ale rovn�ž služby dopravní, které umož�ují realizaci 
samotného turismu. Se stoupající životní úrovní obyvatel a pokra�ující politickou i 
ekonomickou globalizací stoupá poptávka po exoti�t�jších a vzdálen�jších destinacích a tím i 
po letecké p�eprav�. Každým rokem p�epraví lete�tí dopravci kolem t�í miliard cestujících – 
zákazník�. 

Zajišt�ní pln�ní sou�asných standard� v procesu obchodního odbavení cestujících, 
zejména pak fáze bezpe�nostních kontrol, však nejen neúm�rn� prodlužuje dobu strávenou 
cestujícími na letišti, �ímž negativn� ovliv�uje jejich komfort, ale zárove� také nezbytné 
související procedury jdoucí mnohdy na hranici etiky a lidské d�stojnosti p�sobí nep�ízniv�
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na psychiku jedinc�. Ti takto nastavenými postupy a aktivitami podnik� provád�jících 
bezpe�nostní kontroly ztrácejí pocity zákazníka a ocitají se v duševní rovin� na stran�
potenciálního zlo�ince. To s sebou p�ináší, i p�es veškerou snahu obsluhujícího personálu, 
psychologické d�sledky v podob� narušení pozitivního p�ístupu ve�ejnosti k letecké doprav�
nebo konstrukci bariér pro vybudování takového p�íznivého postoje. 

Represivní opat�ení, kdy mezinárodní na�ízení zakazují cestujícím pronést na palubu 
zjevné zbran� a nebezpe�né látky, ale také n�žky na manikúru, pilníky na nehty �i uzav�ené 
lahve s nápoji koupenými p�ímo na letišti, znamenají nejen dodate�né náklady na d�slednou 
kontrolu jejich dodržování, ale rovn�ž nebezpe�í p�ehlédnutí skute�né hrozby a riziko, že 
cestující na kratších tratích nap�íšt� zvolí dopravu pozemní cestou. Taková situace znamená 
ztrátu pro leteckého dopravce, provozovatele letišt�, podniky �ízení letového provozu a 
potažmo celé odv�tví letecké dopravy. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, soudobé �ešení ochrany p�ed protiprávními �iny se 
b�hem �ty� desetiletí svého vývoje dostalo na hranici svých možností. Je proto je nezbytné 
p�ijmout taková opat�ení, která budou co nejlépe schopna spl�ovat sou�asné i plánované 
budoucí pot�eby p�ijatelné míry bezpe�nosti a efektivity p�i zachování udržitelného rozvoje 
obchodní letecké dopravy a toku cestujících v prostorách letišt�. 

Obr. 1: Pyramida bezpe�nostního systému 

Dle pyramidy bezpe�nostního systému p�i �innostech cestujícího spojených 
s uskute�n�ním p�epravy a vazbami na složky letecké dopravy (obr. 1) je tedy z�ejmé, že 
pozornost z pohledu „risk assessment“ je t�eba soust�edit na �innosti p�edcházející 
bezpe�nostní kontrole. Nezbytným p�edpokladem k zavedení takových aktivit p�edstavuje 
vytvo�ení informa�ního systému integrovaného s odbavovacími, bezpe�nostními, 
vyhledávacími a jinými systémy. 

Takový systém p�edb�žného hodnocení by m�l být schopen, na základ� všech 
dostupných dat, analyzovat osobu cestujícího, jeho sociální a ekonomické vazby na okolí i 
chování na letišti a z t�chto získaných údaj� následn� ur�it potenciální rizikovost cestujícího. 
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Obr. 2   Schéma hodnocení rizikovosti cestujícího v letecké doprav�

1. HODNOCENÍ BEZPE�NOSTNÍCH HROZEB A POZADÍ PLATBY 

Vyhledávání a sledování bezpe�nostních hrozeb a následná situa�ní analýza pat�í již 
po �adu let k významným pomocník�m v boji proti terorismu �i organizovanému zlo�inu 
v letecké doprav� i dalších oblastech lidského života. Vyhodnocování rizik probíhá skryt� a 
pr�b�žn�, p�i�emž aktivní v této problematice jsou veškeré subjekty podílející se zcela nebo 
z�ásti na ochran� p�ed protiprávními �iny, jako jsou lete�tí dopravci, provozovatelé letiš�
nebo poskytovatelé letových provozních služeb.  Vrcholné kompetence v této oblasti však 
spadají do p�sobnosti zpravodajských služeb �i vojenským orgán�m. V p�ípad� �eské 
republiky jde o Bezpe�nostní informa�ní službu, Ministerstvo vnitra a Policii �R, jejíž 
zástupci jsou �leny Spole�né zpravodajské skupiny p�i Ú�adu vlády �eské republiky a 
zejména pak Meziresortní komise pro bezpe�nost civilního letectví (MKBCL), z�ízená pro 
zajišt�ní a kontrolu pln�ní požadavk� p�edpisu L-17. 

Ke správnému zhodnocení rizik je zapot�ebí efektivní sdílení citlivých dat o 
cestujících. Prvním z informa�ních systém�, který toto umož�oval, byl v druhé polovin� 90. 
let na území Spojených stát� amerických CAPPS (Computer Assisted Passenger Prescreening 
System) založený na záznamech o knihování cestujících, tzv. PNR (Passenger Name Record). 
Systém spravovaný FBI a Federálním leteckým ú�adem FAA a v praxi znamenal u rizikových 
cestujících d�kladn�jší kontrolu zapsaných zavazadel. To se zárove� ukázalo jako jeho 
nejv�tší slabina, nebo� p�ed útoky 11. zá�í 2001 CAPPS správn� z dostupných dat 
vyhodnotila zvýšené nebezpe�í všech úto�ník�, kterým byla d�kladn�ji zkontrolována 
zapsaná zavazadla. Avšak protože tito teroristé použili zbran� ukryté na svých t�lech, nebyli 
odhaleni. Na základ� t�chto skute�ností byl p�ijat inovovaný systém CAPPS II, jenž krom�
dat o cestujícím, získaných p�i koupi letenky, využíval k hodnocení údaje uložené 
v národních i privátních databázích, jako jsou nap�. sociální vazby cestujícího na 
organizované skupiny a hnutí, financování, pohyby na bankovních ú�tech, kriminální 
minulost a další. Kv�li ochránc�m práv byl i tento systém záhy (2004) zastaven a nahrazen 
dalším systémem nazvaným Secure Flight, který klade d�raz na dobrovolné poskytnutí 
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n�kterých údaj� cestujícím a jejich citlivé zpracování. Trendem tedy není skryt� „lustrovat“ 
cestujícího, ale nechat jej dobrovoln� poskytnout osobní data vým�nou za snadn�jší a hladší 
pr�b�h bezpe�nostní kontroly. 

2. SLEDOVÁNÍ POHYBU OSOB NA LETIŠTI 

V moment�, kdy se cestující dostaví k odletu, p�ichází na �adu další z vrstev 
bezpe�nostního systému. Jak poukázal teroristický �in v lednu 2011 na moskevském letišti 
Domod�dovo, riziko organizovaných útok� nehrozí pouze na palubách letadel nebo v tzv. 
vyhrazené bezpe�nostní zón� letišt� SRA, ale i ve ve�ejn� p�ístupných prostorách terminál�. I 
z tohoto d�vodu není bezpe�nostní kontrola osob na letišti zárukou ochrany letecké dopravy 
p�ed protiprávními �iny a spojenými ztrátami na životech. A protože se v terminálu mohou 
vyskytnout i neidentifikované osoby bez zakoupené letenky, nesta�í ani procesy p�edb�žného 
hodnocení cestujících.  

Na �adu p�icházejí systémy sledování pohybu osob v davu. Jejich úkolem je na 
základ� nadefinovaných vzorc� odlišit nestandardní chování jednotlivc� �i skupin. Využívají 
systému kamer umíst�ných tak, aby záb�ry pokryly podstatnou �ást prostoru �i riziková místa 
terminálu. O vzniklých anomáliích (nestandardní pohyb �i gestikulace, b�h, odložené 
p�edm�ty, apod.) v reálném �ase informují ochranku letišt�. Vyvíjenou sou�ástí tohoto 
neinvazívního bezpe�nostního systému je i tzv. stand-off detection, tedy detekce 
nebezpe�ných látek a p�edm�t�, kdy se zkoumaná osoba nenachází v t�sné blízkosti nebo 
uvnit� detektoru. Využívá p�itom technologie milivize �i kvadrupólové rezonance a dokáže 
odhalit zakázané �i potenciáln� nebezpe�né p�edm�ty a látky na vzdálenost 30 – 100 m. 

3. ANALÝZA CHOVÁNÍ 

Jak však bylo zmín�no v úvodu, p�ílišné soust�ed�ní pozornosti na odhalování a 
zabavování n�žek na manikúru vede k nep�im��ené represi nerizikových cestujících. Je t�eba 
rovn�ž zd�raznit, že �lov�k ovládající bojová um�ní dokáže vážn� zranit nebo dokonce 
usmrtit jinou osobu surov�ji a za mnohem kratší dobu než cestující s pilníkem na nehty, který 
takové dovednosti neovládá. Z toho d�vodu se i v procesu provád�ní bezpe�nostních kontrol 
razí cesta „looking for bad people and not just bad things“, neboli hledání skute�ných hrozeb, 
kterými jsou lidé se zlými úmysly a nikoliv lidé bez zlého úmyslu s lahví domácího �aje nebo 
kapesním nožíkem.  

Obr. 3   Vize IATA Checkpoint of the Future – t�íúrov�ová bezpe�nostní kontrola 
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Zamýšleným a vzhledem k p�edkladateli rovn�ž uznávaným projektem p�íštích let je 
tzv. Checkpoint of the Future (Obr.3) organizace IATA, tedy Mezinárodního sdružení 
leteckých dopravc�. Systém p�edpokládá t�i úrovn� provád�ní bezpe�nostních kontrol dle 
eventuální rizikovosti cestujícího (Known Traveler, Normal, Enhanced) �i náhodného výb�ru. 
Jedná se tedy o další významný krok sm�rem k zásadní pot�eb� profilace a jednozna�né 
identifikace potenciáln� nebezpe�ných osob ješt� p�ed vlastním provedením bezpe�nostní 
kontroly. Hodnocení stupn� rizikovosti a tedy i d�slednost provedení kontroly cestujícího 
bude probíhat na základ� díl�ích zdroj� informací a analýzy chování, p�i�emž rozhodující 
úloha bude (nejmén� do roku 2017) sv��ena �lov�ku, tzv. „Behavior Analyst“. Rozbor 
chování bude založen na interdisciplinárních poznatcích ze sféry psychologie �i sociologie. 

ZÁV�R 

Nezbytnou sou�ástí globalizace služeb cestovního ruchu je vzhledem k rostoucí 
životní úrovni obyvatel letecká doprava. P�estože pat�í dnes k absolutní špi�ce technické i 
technologické, bezpe�nostní procedury p�i obchodním odbavení cestujících probíhají dle 
desítky let zastaralého a p�edem odhadnutelného scéná�e. To s sebou p�ináší potenciáln�
sníženou úrove� bezpe�nosti a neúm�rn� p�ísnými procedurami narušuje pozitivní vnímání 
letectví jako moderního a p�átelského zp�sobu dopravy. Subjekty p�sobící v letecké doprav�
jsou si tohoto negativa v�domi a p�icházejí proto s trendem p�edb�žného hodnocení 
cestujících a tím i diferenciaci realizace bezpe�nostních kontrol. První krokem je hodnocení 
zpravodajskými službami, tj. sociální vazby, kriminální minulost, pozadí platby �i další 
dobrovoln� poskytnutá data, dalším pak, po p�íchodu na letišt�, systémy sledování pohybu 
jednotlivce a vyhodnocení odchylek od normálního stavu. Díky mezioborovým poznatk�m ze 
sociologie a psychologie se do procesu nejnov�ji zapojuje i analýza chování cestujícího p�ímo 
p�ed provedením vlastní bezpe�nostní kontroly. Takovéto p�ístupy znamenají rozložení 
hodnocení rizika do delšího �asového úseku p�ed odletem, �ímž optimalizují tok cestujících 
na letišti a p�inášejí pozitiva nejen psychologická, ale i ekonomická. 
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Abstrakt 

A� se to na první pohled nezdá, s fyzikou a fyzikální jevy se setkáváme na každém 
kroku. Pro mnoho žák� a student� je studium fyziky nezajímané a nudné. Cílem tohoto 
p�ísp�vku je p�edstavit n�které fyzikální jevy a zárove� doporu�it jejich praktickou prohlídku 
na n�jakém turisticky zajímavém výletním míst�. Cestováním, zábavou a poznáním p�edstavit 
to, co má jasné zákonitosti, bylo zde dlouho p�ed námi a bude tu i dlouhou dobu po nás. P�ed 
pr�myslovou revolucí v osmnáctém století probíhalo získávání energie hlavn� ze síly vody. 
D�myslnými za�ízeními byla tato energie p�em��ována na mechanickou energii, která za�ala 
lidem usnad�ovat jejich práci. Tato za�ízení byla stále zdokonalována, hlavn� díky 
technickým možnostem používání a opracování oceli. 

Abstract 

Although we  doesn't look like it, with physics and physical phenomena we encounter 
at every step. For many students the study of physics is not interestig and it is boring. The aim 
of this article is to present some physical phenomenon and recommend their practical tour at 
some interesting tourist place. By traveling entertainment and cognition to imagine what it has 
clear laws were here long before us and will be here a long time after us. Before the industrial 
revolution in the eighteenth century was carried out mainly generate energy from the power of 
water. Sophisticated devices, this energy is transformed into mechanical energy that people 
started to facilitate their work. These devices have been still improved, mainly due to the 
technical possibilities of the use and processing of steel. 

Klí�ová slova 

Mechanika, vodní mlýn, vodní pila, hamr, transmise 

Key Works 

Physics, mechanics, water mill, water sawmill, hammer 

ÚVOD 

�eské zem� v minulosti pat�ily vždy k evropské pr�myslové špi�ce. Dík specifickým 
hydrologickým pom�r�m, byl vodní pohon o malých výkonech v �echách a na Morav� velmi 
rozší�en. Nejv�tší podíl na tom m�la vodní díla s výkonem od 2 do 30kW instalovaného 
výkonu. Energie vody byla jednou z prvních (po zví�ecí), kterou dokázal v minulosti �lov�k 
použít a úsp�šn� p�em�nit na mechanickou práci. 

 D�ív�jší styl života se od našeho sou�asného velmi lišil. Tak, jak se m�nila 
spole�nost, hospodá�ské pom�ry a �emesla, tak také p�ibývalo provozoven, kde bylo možno 
vodní energii využít – mlýny, pily, valchy, tkalcovny, hamry, strojní obrobny, apod. 

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem. Mezi nej�ast�ji 
používané veli�iny v mechanice pat�í energie, síla, rychlost a zrychlení. Mechanika pat�í k 
nejstarším �ástem fyziky a od po�átku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, nap�. s 
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tvorbou mechanických stroj�. Na všech mechanických za�ízeních m�žeme aplikovat 
Newtonovy zákony, tj. Zákon setrva�nosti, Zákon síly a Zákon akce a reakce. 

Stroj je obecné ozna�ení pro ú�elová, obvykle mechanická nebo elektromechanická 
za�ízení, jimiž �lov�k rozši�uje své síly a možnosti. Od jednodušších nástroj� se liší v�tší 
složitostí a �asto i tím, že mají vlastní pohon, �ili využívají jiné než svalové energie. 
Jednoduché stroje jsou mechanická za�ízení, která transformují mechanické síly. Jiné stroje 
slouží k p�em�n� jednoho druhu energie na jiný, nej�ast�ji na to�ivý mechanický pohyb 
(motory).1

VODNÍ MLÝNY 

Historické objekty vodních mlýn� p�edstavují z pohledu cestovního ruchu velice 
zajímavé a atraktivní výlety. Z pohledu mechaniky to je soustava mechanických p�evod�, 
které z jednoho zdroje otá�ivého pohybu pohání všechny �ásti mlýnu. Vodní mlýn tedy nelze 
chápat jako pouhý "d�m s kolem", ale jako celistvou a �asto velmi rozlehlou technickou 
soustavu. Budovatelé a provozovatelé vodních mlýn� ovliv�ovali i tvá�nost krajiny a provoz 
na �ece. Mlyná�i bývali kritizováni za bezohledné „zadržování vody“ (v reten�ních nádržích 
resp. jezech) v dobách sucha 

Vodní mlýn vyžaduje k efektivnímu fungování p�evýšení hladin, proto jej nelze 
postavit kdekoliv. Zpravidla je m�žeme nalézt v místech, kde je tok vody v �ece strm�jší. 
Stavitelé mlýn� museli tak pe�liv� volit jejich umíst�ní. Obecn� se však dá �íci, že �ím v�tší 
je spád toku na daném míst�, tím kratší mohou být kanály na p�ívod a odvod vody. Pokud 
nebyl spád dostate�ný, musel být na vodote�i zbudován jez. 

Provoz mlýna (vlastní mletí) vyžadoval ur�itý pr�tok vody, který byl n�kdy v�tší, než 
mohla poskytnout daná malá vodote� (potok, �í�ka). V takovém p�ípad� bylo nutno na 
vodote�i nad mlýnem zbudovat reten�ní (zádržnou) nádrž. V té se postupn� shromáždila 
voda, která následn� byla vypoušt�na v �ase mletí pro zajišt�ní dostate�ného pr�toku. 

Obecn� se pr�tok Q spo�ítá jako sou�in pr�to�né plochy S a pr�m�rné rychlosti 
proud�ní vody v, vyjád�eno vztahem Q = S .v  

Mezi obvyklé p�íslušenství mlýn� pat�í zejména: 

� P�ívodní kanál (tzv. náhon) 
� Odvodní kanál (tím voda odtéká od kola) 
� Reten�ní rybník 
� Stavidla 

Základem mechanické �ásti je vodorovná h�ídel, na které je umíst�no vodní a pale�ní 
kolo. Pale�ní kolo a pastorek tvo�í p�evod a otá�í kolmou h�ídelí, která pohání mlecí kameny 
a p�es va�ku a páku pohání prosévací za�ízení. 

Návšt�vník zde m�že pozorovat následující mechanické jevy: 

� otá�ivý pohyb  - na mlýnském kole, mlecím za�ízení (a)
� zm�ny rychlosti a úhlu otá�ivého pohybu – pale�ní kolo (b)
� zm�nu otá�ivého pohybu na p�ímo�arý – va�ka (c)  
� páka – ovládání stavidla (d)

a) Otá�ivý pohyb (též rota�ní), neboli rotace je takový pohyb tuhého t�lesa, p�i kterém se 
všechny body t�lesa otá�ejí kolem jedné spole�né osy se stejnou úhlovou rychlostí. 
Kinetická energie Ek tuhého t�lesa p�i otá�ivém pohybu je rovna Ek = ½ J�2, kde J je 
moment setrva�nosti t�lesa vzhledem k ose otá�ení a � je úhlová rychlost, se kterou se 

���������������������������������������� �������������������
�
�Stroje (Encyklopedie Brockhaus-Jefron, 1890) 
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t�leso otá�í. Moment setrva�nosti J válce, lze vyjád�it vztahem J = ½ mr2, kde r je
polom�r válce a m hmotnost válce. Úhlová rychlost � popisuje otá�ivý pohyb t�lesa, je 
definována jako �asová zm�na t st�edového úhlu � opsaného otá�ejícím pr�vodi�em, 
kolmým k ose otá�ení. Je vyjád�ena vztahem  

� = .

b) Mechanický p�evod je sou�ást mechanického stroje, který p�enáší sílu mezi pohyblivými 
�ástmi stroje, které nej�ast�ji konají otá�ivý pohyb (kola). Kolo, které je roztá�eno vn�jší 
silou, se nazývá hnací kolo, kolo které je roztá�eno hnacím kolem, se nazývá hnané kolo. 
Kola nemají spole�nou osu otá�ení. Velikost p�evodu vyjad�uje p�evodový pom�r i, který 
je dán vztahem  

 , 

kde f1 je frekvence otá�ení hnacího kola, f2 je frekvence otá�ení hnaného kola, r1 je 
polom�r hnacího kola, r2 je polom�r hnaného kola, z1 je po�et zub� hnacího kola, z2 je 
po�et zub� hnaného kola. Frekvence f udává po�et opakování periodického d�je (v našem 
p�ípad� otá�ek) za jednotku �asu.

c) Va�ka je sou�ást stroj�, která zajiš�uje p�evod otá�ivého pohybu na posuvný, a to v 
p�esn� vymezeném okamžiku. Va�ka má obvykle vej�itý tvar. O va�ku je op�eno 
zdvihátko, které k ní p�itla�uje pružina. P�i otá�ení va�ky se zdvihátko pohybuje podle 
tvaru va�ky. Tvarem va�ky lze mechanicky „naprogramovat“ dobu a výšku zdvihu v 
závislosti na jejím nato�ení. V praxi je tvar va�ky odvozován výpo�tem z p�edem 
stanovené zdvihové k�ivky zdvihátka. Její tvar bývá vylad�n tak, aby m�la alespo� dv�
první derivace v celém pr�b�hu spojité. Velký význam má pr�b�h k�ivky zrychlení. P�íliš 
velká a rychle rostoucí kladná zrychlení zp�sobují nadm�rný hluk a opot�ebení díl�. 
Velká záporná zrychlení p�ekonávají p�i vyšších otá�kách sílu p�ítla�né pružiny, �ímž 
dochází k p�erušení vazby, k ráz�m a vibracím. 

d) Páka je jednoduchý stroj, jehož 3 nejd�ležit�jší �ásti jsou osa rotace, rameno b�emene a 
rameno síly. Páka se otá�í kolem osy otá�ení, rameno b�emene p�sobí na t�leso 
(b�emeno), na rameno síly p�sobí �lov�k nebo stroj. Páka se využívá nej�ast�ji pro 
zmenšení síly, protože velikost pot�ebné síly je nep�ímo úm�rná délce ramene. �ím delší 
rameno, tím pot�ebujete menší p�sobící sílu. Podmínka rovnováhy na páce nastane, 
jestliže výsledný moment sil M p�sobících na páku je nulový. Moment M je vyjád�en 
sou�inem síly F a ramene a, tj.

M = F . a.

V p�ípad�, že na rameno a1 p�sobí síla F1 a na rameno a2 p�sobí síla F2, pak podmínku 
rovnováhy na páce vyjad�uje vztah:  

F1 . a1 = F2 . a2 

�

Obr. 1 - Rovnováha na páce - velikost sil 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ka_(jednoduch%C3%BD_stroj)) 
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Obr.2 - Schéma vodního mlýnu (Alois Obšel, 2011) 

Velká v�tšina mechanických díl� je vyrobena ze d�eva, na rozdíl od dnešní doby, kdy 
jsou mechanické díly vyráb�ny z oceli �i jiných kovových slitin. 

Zánik vodních mlýn� v pr�b�hu 19. a 20. století byl zp�soben nástupem vynález�
r�zných druh� vodních turbín, které využívaly energii z vody s vyšší ú�inností. Turbíny se 
za�aly používat na výrobu elektrické energie a zdrojem energie pro mlýny se stal 
elektromotor. 

P�ístupné objekty vodních mlýn� je možné navštívit r�zn� po celé �eské a Slovenské 
republice, nap�íklad ve Valašském muzeu v Rožnov� pod Radhošt�m, v Zubrnicích u D��ína, 
ve Vranov� nad Dyjí, v Hrádku u Klatov, v Ratibo�icích, na Slovensku potom v Múzeu 
oravskej d�diny v Zuberci-Brestové. 

Ze známých vodních d�l je možné navštívit Nové mlýny a �ece Dyji pod Pavlovskými 
vrchy, vodní mlýn ve Slupi v blízkosti Znojma, který je národní kulturní památkou, 
Vod�anský, Wesselsky mlýn, (d�íve Pazder�v) v Lou�kách, Vodní mlýn ve Svobodných 
hamrech, vodní mlýn Hoslovice u Strakonic, který je nejstarší dochovaný mlýn v �R. 

VODNÍ PILA 

Objekt� vodních pil není tolik, jako vodních mlýn�, p�esto nabízejí zajímavý kulturní i 
technický zážitek. D�evo jako stavební materiál se používalo odpradávna a lidé vymýšleli, jak 
lidskou práci p�i opracovávání nahradit prací mechanickou. Stejn� jako u vodních mlýn� se 
nabízela voda, která poskytovala ve své dob� dostatek energie. 

Hlavním strojem je svislá rámová pila celod�ev�né konstrukce. Kláda se upevní na 
vozík a i s vozíkem prochází rámem pily. Jediný list pily od�ízne jeden kus �eziva. Po 
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dokon�ení �ezu se vozík ru�n� nebo samo�inn� navrací do výchozí polohy. Vedle rámové pily 
je pilnice vybavena kotou�ovou pilou pro omítání �eziva – od�ezávání jeho oblinek. 

Prostor v krovu pily nad vazebními trámy se b�žn� využíval pro uskladn�ní a 
p�irozené sušení malého množství �eziva. Pro snazší „expedici” sušeného �eziva je štít st�echy 
opat�en vrátky (kladka, kladkostroj).  

Pohyb pilového rámu zajiš�uje klikový mechanismus ve spodním podlaží budovy pily. 
Kliková h�ídel je pohán�na pastorkem, do jehož p�í�ek zapadá dvoj�adé ozubení pale�ního 
kola hlavního pohonu. I pom�rn� malé otá�ky vodního kola tak zabezpe�ují rámové pile 
dostate�ný zdvih. Vedle pastorku je na klikové h�ídeli uložen d�ev�ný setrva�ník, který 
zrovnom�r�uje chod pily. Chv�ní pily omezuje vyvažovací závaží - kámen, zatesaný do 
setrva�níku a klíny upevn�ný v proti poloze kliky. Sou�ástí setrva�níku je i �emenice pohonu 
omítací pily. Pohon omítací pily je veden od �emenice na klikové h�ídeli rámové pily 
koženým pásem na transmisi, od níž další pás pohání vlastní pilu.  

Náhon vede vodu na vodní kolo hlavního pohonu. Zp�tný chod vozíku pohání 
pomocné vodní kolo na konci náhonu Voda je na n�j ale vedena až po dokon�ení �ezu 
samo�inn� se p�epínající klapkou. Sou�asn� se tím vypíná chod pily. 

Návšt�vník zde m�že pozorovat následující mechanické jevy: 

� otá�ivý pohyb na náhonovém a pale�ním kole 
� zm�ny rychlosti a úhlu otá�ivého pohybu – pale�ní kolo, transmise 
� kladka, kladkostroj – vrátek 
� zm�nu otá�ivého pohybu na p�ímo�arý – kliková h�ídel 
� setrva�nost – setrva�ník 

V p�edchozí kapitole byly blíže popsány první t�i jevy, v této kapitole si p�iblížíme 
setrva�nost, klikovou h�ídel a kladku. 

Zákon setrva�nosti (první Newton�v zákon) praví: Jestliže na t�leso nep�sobí žádné 
vn�jší síly nebo výslednice sil je nulová, pak t�leso setrvává v klidu nebo v rovnom�rném 
p�ímo�arém pohybu. V p�vodním zn�ní z latiny: Corpus omne perseverare in statu suo 
quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis 
cogitur statum suum mutare.2 První Newton�v zákon �íká, že síla není p�í�inou pohybu, t�lesa 
se mohou pohybovat i bez p�sobení sil. Tento pohyb však musí být rovnom�rný a p�ímo�arý 
(nem�ní se velikost rychlosti ani sm�r). T�leso si tedy zachovává sv�j pohybový stav z 
okamžiku, kdy na n�j p�estala p�sobit poslední síla. Tato snaha setrvávat v okamžitém 
pohybovém stavu se nazývá setrva�ností t�lesa. Setrva�ností se t�leso brání proti zm�n�
svého pohybového stavu, tzn. proti zrychlení. Zákon platí i v obrácené verzi: Jestliže je t�leso 
v klidu nebo se pohybuje rovnom�rn� p�ímo�a�e, pak na n�j nep�sobí žádná síla nebo je 
výslednice p�sobících sil nulová. To je užite�né p�i ur�ování sil, které p�sobí na t�leso. 
D�ležité také je, že zákon mluví pouze o vn�jších silách. Vnit�ní síly nemají žádný vliv na 
celkový pohyb t�lesa, p�esn�ji �e�eno na pohyb jeho t�žišt�. Tento Newton�v zákon platí 
pouze v inerciálních soustavách. Setrva�nost je vyjad�ována hybností p,  
vektorovou veli�inou, která závisí na hmotnosti t�lesa m a rychlosti t�lesa v, 
 tj. vektor je dán vztahem p=m.v, sm�r hybnosti je stejný jako sm�r rychlosti. Zm�na hybnosti 
zp�sobená silou F za �as  je rovna impulzu síly I. �asová zm�na hybnosti je tedy rovna 

p�sobící síle F, vyjád�eno vztahem  

���������������������������������������� �������������������
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. 

Impulz síly je dán sou�inem síly F a �asového intervalu , vyjád�eno vztahem  

I=F . 

Kliková h�ídel je technická sou�ástka za�ízení, sloužící k p�em�n� p�ímo�arého 
vratného pohybu na otá�ivý nebo naopak. Je složena z krátkých, válcových �ep�, navzájem 
pevn� spojených rameny. �epy umíst�né v ose otá�ení h�ídele se nazývají klikové �epy, �epy 
které jsou k této ose vyoseny se nazývají ojni�ní �epy. Na ojni�ní �epy se nasazují ojnice, 
které m�ní typ pohybu. Délka p�ímo�arého pohybu je dána vzdáleností os ojni�ních a 
klikových �ep�. P�esazení �ep� m�žou být realizována v jedné rovin� u plochého klikového 
h�ídele, nebo ve více rovinách u prostorového klikového h�ídele. Pro rychlob�žné stroje (viz. 
Mechanismus vodní pily) obsahuje klikový h�ídel navíc protizávaží naproti �epu ojnice, které 
slouží k dynamickému vyvážení setrva�ných rota�ních sil. 

                                       ���

Obrázek 3 Schéma klikové h�ídele vodní pily (http://en.wikipedia.org/wiki/Sawmill) 

Kladka je voln� oto�né kolo s drážkou po obvod� pro vedení provazu, lana nebo 
�et�zu. M�že být upevn�na na n�jaké konstrukci (pevná kladka), anebo na lan� zav�šena 
(volná kladka). Pevná kladka umož�uje volný pohyb lana, p�ípadn� vozíku po lanu jako u 
lanovky. Umož�uje také zm�nu sm�ru lana a tím i p�sobení síly, kterou lano p�enáší. Volná 
kladka zdvojnásobuje sílu, která na lano p�sobí, musí ovšem p�sobit po dvojnásobn� delší 
dráze. Spojením pevné a volné kladky, p�ípadn� n�kolika takových pár�, vzniká kladkostroj. 
Kladka pat�í mezi jednoduché stroje. 

Kladkostroj je kombinace pevné a volné kladky, p�ípadn� n�kolika pár� kladek. Ty 
mohou být uloženy nad sebou ve spole�ném t�menu, nebo vedle sebe na spole�né ose. 
Kladkostroj kombinuje výhody volné a pevné kladky, znásobuje p�sobící sílu, která p�itom 
m�že p�sobit sm�rem dol�. P�i použití více kladek se pot�ebná síla F vypo�te podle vzorce: 

F = , 

kde G je hmotnost b�emene a volných kladek, n je po�et volných kladek. 
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Obrázek 4 Schéma kladky a kladkostroje - rozklad sil 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Four_pulleys.svg) 

Pom�ry sil na pevné kladce (1) a na kladkostroji se dv�ma, t�emi a �ty�mi kladkami.  
FZ = p�sobící síla; s = dráha; FL = výsledná síla; h = zdvih b�emene 

Obrázek 5 - Schéma vodní pily (http://pilapenikov.sweb.cz/) 

Objekty vodních pil je možné navštívit v jižních �echách v osad� Penikov nebo na 
Morav� ve Valašském muzeu v Rožnov� pod Radhošt�m. 

K nejznám�jším vodním pilám pat�í �e�kova pila v Srní v Kašperských horách a 
Doupk�v mlýn – vodní pila Penikov na Da�icku. 

HAMR 

Hamr byl provozovnou neodmysliteln� spojenou se zpracováním železa. Hamr je 
název používaný jak pro budovu, tak i kovací stroj, který dnes nazýváme kruhob�žným 
padacím bucharem. Byly to vlastn� velké strojní kovárny. Stejn� jako ve dvou p�edešlých 
p�ípadech, se lidé snažili usnadnit si práci a používali vodu jako zdroj energie. Základem bylo 
náhonové kolo, v h�ídeli náhonového kola byly umíst�ny kolíky, které p�es páku zvedaly 
vlastní hamr. U modern�jších hamr� náhonové kolo pohán�lo transmisi, která pomocí 
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systému �emenic rozvád�la otá�ivý pohyb na více hamr� (kladiv).  Zm�na otá�ivého pohybu 
z transmise na p�ímo�arý se provád�la p�es zvedací kolíky v h�ídeli nebo p�es klikovou h�ídel. 
Návšt�vník zde m�že pozorovat následující mechanické jevy: 

- otá�ivý pohyb na náhonovém kole 
- zm�nu otá�ivého pohybu na p�ímo�arý – kolíky na náhonové h�ídeli, kliková 

h�ídel 

- páka – pohyb hamru 

Tyto mechanické jevy byly p�edstaveny v p�edchozích kapitolách. 

Obrázek 6  Schéma chvostového hamru (http://mve.energetika.cz/) 

Funk�ní hamry m�žeme v �eské republice vid�t na n�kolika místech, nap�íklad 
 v Dob�ívi (Expozice Okresního vlastiv�dného muzea), ve Valašském muzeu v Rožnov� pod 
Radhošt�m. Další je k vid�ní ve Svobodných Hamrech u Hlinska, jako sou�ást expozice 
skanzenu Vyso�ina. Další možností je navštívit Bušk�v hamr v Trhových Svinech nebo 
hamry v Pob�žovicích a Železné Rud�.  

Funk�ní hamr je možné vid�t v Dob�ínách na Rokycansku, p�vodní hamr je možné 
shlédnout ve Valašském muzeu v Rožnov� pod Radhošt�m, Svobodné hamry, známý je také 
Bušk�v hamr – Trhové Sviny. 

P�EVOD SIL – TRANSMISE 

Transmise sloužily a n�kde dodnes slouží k rozvodu hnací síly od jednoho velkého 
zdroje na v�tší po�et sou�asn� pracujících stroj�. Nap�íklad od vodního kola nebo pozd�ji od 
spalovacího motoru p�ípadn� elektromotoru na mlýnské stolice, pilu a další technologické 
stroje. Naopak v malých dílnách umož�ovaly, aby byl jeden menší hnací zdroj využíván 
st�ídav� pro pohon n�kolika ob�as pracujících stroj�. Transmise mohla být zav�šená pod 
stropem, nebo mohla být vedena po podlaze.  Transmise mohla být vedena i z jedné budovy 
do druhé, po sloupech nebo podzemním kanálem. V prvopo�átcích byly používány transmise 
d�ev�né s pale�nými a cévovými koly. S rozvojem pr�myslu je však rychle nahradily h�ídele 
ocelové s d�ev�nými, pozd�ji litinovými nebo plechovými �emenicemi. Starší mlýny kamenné 
používaly transmise pomalob�žné, stejn� tak jako hamry. Pily bývaly osazovány zpravidla 
transmisemi rychlob�žnými. Postupem doby vznikly velmi propracované systémy pohonu, 
které však doslova ucpaly dílny. Pod stropem vznikla sple� h�ídel�, p�edloh, p�esouvacích 
vidlic a spojek. Nad hlavami d�lník� vedlo k�ížem krážem tolik �emen�, že vytvá�elo dojem 
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houští. Nedostate�n� kryté �ásti byly pak velmi vážným nebezpe�ím a p�í�inou mnohých 
smrtelných úraz�. To si vynutilo dodržování závazných bezpe�nostních p�edpis�, které 
zakazovaly spojování �emen� šrouby, použití nekrytých klín� na rotujících sou�ástech a 
nutnost zabránit pádu �i švihnutí p�etrženého �emene. Postupem �asu byl transmisní pohon 
nahrazen samostatnými, nezávisle ovládanými elektromotory u každého stroje.  

�

�

Obrázek 7   Schéma transmise (http://mve.energetika.cz/prevody/transmise.htm) 

�

Obrázek 8   Dobový obrázek využití transmise 
(http://mve.energetika.cz/prevody/transmise.htm) 
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Kombinacemi dopravy, ubytováním, pro možnost rekrea�ního využití se zabývá 
�lánek „Clusters in tourism“[1] 

Možnostmi využití opušt�ných t�žebních lokalit v turismu se zabývá �lánek 
“Possibilities of using of abandoned mining sites in tourism”. [2] 
�

ZÁV�R

Naši p�edkové nám zanechali díky své vynalézavosti a šikovnosti jedine�né d�dictví, 
které dnes m�žeme díky muzejním sbírkám �i nadšeným sb�ratel�m obdivovat a zárove� se 
u�it. Pozorování mechanických jev� a zákonitostí na zmín�ných objektech je snazší a není 
�ízeno ani ovlivn�no žádnou moderní technologií dnešní doby. Na odkrytých mechanických 
sou�ástech daných za�ízení jsou jasn� vid�t souvislosti, návaznosti a zm�ny pohyb�, rychlostí, 
sil a moment�. P�i návšt�v�, prohlídce a poslechu výkladu pr�vodce na t�chto památkách 
návšt�vník snadno pochopí, jak mechanika vstupovala a nadále vstupuje do každodenního 
života každého z nás a jak mechanické za�ízení a stroje usnad�ují každodenní osobní i 
pracovní život. 
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