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1 ÚVOD 

 Cestovní ruch patří mezi celosvětově nejvýznamnější hospodářská odvětví. Toto 

odvětví je zajímavé tím, že umí vytvářet příležitosti k podnikání bez velkých investic a 

přinášet v mnoha směrech velký výstup oproti vstupu. V současné době vznikají nové 

trendy a tím se otevírají nové prostory a možnosti k podnikání. Většinou také nejde o 

podnikání na jeden rok a jeho přínos je trvalý. Často je závislé na přírodních 

podmínkách a politicko – kulturní situaci v daném regionu. Selektivními faktory 

v tomto oboru jsou například nepokoje, nebo přírodní katastrofy. Takové faktory se 

okamžitě promítnou na poptávce i ceně. Cestovní ruch je průřezové odvětví a pozitivně 

ovlivňuje ostatní odvětví, dokonce tak, že na jedno pracovní místo vytvořené 

v cestovním ruchu přidá další tři mimo toto odvětví.  

Toto téma bylo vybráno proto, že cestovní ruch je všudypřítomný. Nové trendy 

v tomto oboru vstupují do života každého člověka, ovlivňuje dění v dnešním světě, 

který je zasažen krizí, ale také globalizací. Tyto aspekty jsou hlavními činiteli rozvoje 

nových trendů ve všech odvětvích. Téma nové trendy v cestovním ruchu je aktuální, 

protože respektování a reakce na vznikající trendy může být východiskem z krize. Proto 

cílem této práce je zejména popsat současné nové trendy, následně provést jejich 

analýzu v podmínkách České republiky a vytvořit vhodné rady i doporučení k dalšímu 

rozvoji. 

V dnešním světě existuje velké množství trendů, které vyplývá zejména z 

ekonomických faktorů, sociálních faktorů a globalizace. Tato práce se věnuje z pohledu 

autora hlavním trendům cestovního ruchu v České republice. Nejdříve je zaměřeno na 

teoretickou část, která se skládá z vymezení základních pojmů, vývoj cestovního ruchu, 

standardizaci, dále na významné trendy, které jsou následně analyzovány v podmínkách 

České republiky. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Tato práce se skládá z teoretické části a praktické části. Prvním krokem bylo 

vybrat vhodná data, seznámit se s problematikou a současným stavem cestovního ruchu 

ve světě i v  České republice. Tyto informace a vědomosti byly nejprve použity 

v praktické části, ve které jsou popsány základní pojmy spolu s vývojem cestovního 

ruchu, dále některé standardy používané zejména v České republice a na závěr 

teoretické části jsou popsány významné trendy tohoto odvětví.  

Praktická část se věnuje vybraným trendům z teoretické části. V práci byly 

využity nejčastěji metody dedukce a indukce, kdy z faktů teoretické části a analýzy 

jednotlivých trendů byly vyvozeny závěry dalšího rozvoje. Dále byla využita analýza a 

syntéza dostupné literatury a dat.  

 

 

2.2 Cíl práce 

Cílem práce je nejprve popsat důvod vzniku nových trendů v cestovním ruchu. 

Dále vybrat dle autora práce nejvýraznější, nebo důležité trendy, kterými jsou 

standardizace, seniorský cestovní ruch, wellness a kongresový cestovní ruch.  Z těchto 

trendů později provést analýzu zmíněných trendů v podmínkách České republiky. Z  

analýzy dále vyhodnotit vhodné návrhy dalšího rozvoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Z důvodu mnohooborovosti cestovního ruchu je složité jej definovat. Různí 

autoři ve svých definicích zdůrazňují různé stránky cestovního ruchu. Záleží na úhlu 

pohledu, ze kterého je na cestovní ruch nahlíženo. Definice cestovního ruchu, jak tvrdí 

Palatková a UNTWO (2011, s. 25) cestovní ruch je činnost osoby cestující na 

přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (mimo bydliště) a to na 

dobu kratší než je stanoveno, přičemž, hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání 

výdělečné činnosti v navštíveném místě. [8] 

Průmysl cestovního ruchu je souhrn přímých podnikatelských aktivit a 

hmotných podmínek cestovního ruchu, tedy soubor ubytovacích a stravovacích služeb. 

Činnost cestovních kanceláří a doprovodných služeb (průvodcovské, animační, 

dopravní, lázeňsko – léčebné, prodejní síť, průmysl zábavy, výroba suvenýrů, finanční 

služby). Podobným pojmem je ekonomika cestovního ruchu, ta kromě aktivit 

zahrnutých do průmyslu cestovního ruchu, kalkuluje i s aktivitou spojenou s realizací 

cestovního ruchu [8] 

Cestování je širší pojem než cestovní ruch. Cestování může být spojeno i 

s dalšími motivy (cesta do práce), která nepatří do cestovního ruchu.                   

Turistika je podmnožinou cestovního ruchu. Jde o část cestovního ruchu, která 

je spojena s aktivnější pohybovou činností. Spočívá spíše v krátkodobém cestování. A 

jde zejména o aktivity jako horská turistika, cykloturistika, pěší a vodní turistika.                      

Turista – je návštěvník, který se zdrží v destinaci alespoň den čili 24 hodin, 

neboli jednou přenocuje. Nepobývá však v destinaci déle než jeden rok za podmínek 

jiných než je pracovní motiv. Naproti tomu cestovatel, který v destinaci nepřespí, 

nejčastěji ráno vyjede a večer se vrátí je výletník. [8]                                                                                                      

Návštěvník je osoba, která se nachází v jiném místě, než je místo jeho trvalého 

bydliště a nachází se zde méně než dvanáct měsíců, přičemž důvod cesty je jiný než 

výdělečná činnost. Naproti tomu rezident je stálý obyvatel, který žije v dané destinaci 

nejméně rok, přičemž důvod pobytu je jiný než výdělečná činnost. 

Destinace je cíl turisty nebo turistická cílená oblast, která se vyznačuje určitými 

společnými charakteristickými prvky jako je infrastruktura. [8] 
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Dělení cestovního ruchu 

Dělení tohoto odvětví existuje velké množství, zde je rozčleněno podle různých 

pohledů na problematiku. 

Základní rozdělení forem cestovního ruchu podle účelu pobytu 

Rekreační – jedná se o regeneraci fyzických a duševních sil člověka. Tento druh 

je často spojován s kulturně poznávacím cestovním ruchem, jehož cílem jsou návštěvy 

a poznávání památek, zvyků, kultury, historie.  

Léčebný a lázeňský – cílem je zdravotní prevence a léčba těla i duše. Tento 

druh bývá doplněn sportovně turistickým cestovním ruchem, který s části splňuje 

ozdravný charakter léčebného motivu cestovního ruchu [8] 

Druhy cestovního ruchu podle místa výkonu cestovního ruchu a vztahu k platební 

bilanci 

Domácí cestovní ruch – osoba trvale bydlící v dané zemí nepřekročí hranice, 

tudíž jde o domácí spotřebu. Opakem domácího cestovního ruchu je zahraniční 

cestovní ruch, ten spočívá v nutnosti překročení hranic trvale bydlící osoby v dané 

zemi do země jiné a zde spotřebovává služby a statky. Dělí se na: 

a) Aktivní cestovní ruch (incoming) - jde o příjezd cizinců do destinace  

b) Pasivní cestovní ruch (outcoming) – výjezdů domácích turistů do ciziny 

Tranzitní cestovní ruch – jedná se o průjezd cestujícího přes jinou zemi, než je 

konečná destinace. Cestující zde zpravidla přespí. Může se také jednat o letové 

mezipřistání, aniž dochází k celní kontrole nebo pasové kontrole. [8] 

Dělení podle místa převažující konzumace služeb 

Vnitrozemský – zahrnuje cestování po vlastní zemi a aktivní cestovní ruch. 

Národní cestovní ruch – zahrnuje domácí cestovní ruch a pasivní cestovní ruch 

Mezinárodní cestovní ruch – veškerý cestovní ruch[8] 

Dělení podle způsobu financování 

Volný cestovní ruch (komerční) – účastník si hradí vše v plném rozsahu ze 

svých prostředků, ceny jsou stanoveny dle dohody. Opakem tohoto druhu je vázaný 

cestovní ruch (sociální) - účastník nehraní celou částku, musí splňovat členství v nějaké 
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organizaci, v tomto případě je část placena ze společenských fondů či jiných zdrojů. 

Nebo je část či celá cena obecně placena přes zdravotní pojišťovnu, jde většinou o 

pobyt v lázních a různé léčebné pobyty. [8] 

Dělení podle vlivu na životní prostředí 

Tvrdý  - hlavním měřítkem je zisk bez ohledu na životní prostředí, sociální a 

kulturní prostředí, jde zejména o masový turismus. Opakem je měkký – snaží se 

udržovat vyrovnaný stav mezi ekonomikou a životním prostředím. Je zde myšleno na 

budoucnost. [8] 

 

3.1 Vývoj fází cestovního ruchu ve světě 

Pro správné porozumění nových trendů v cestovním ruchu je vhodné se v 

krátkosti seznámit s dosavadním vývojem tohoto odvětví. Do této kapitoly jsou vloženy 

některé důležité osobnosti a události, které mají co dočinění s rozvojem cestovního 

ruchu. Dále se zde objevují některé zajímavé postřehy, jako je například srovnání 

vývoje cestovního ruchu po druhé světové válce mezi západem a východem, nebo 

dopad teroristických útoků na Světové obchodní centrum. 

Na úvod je třeba říci, že cestovní ruch je poměrně mladým odvětvím, protože v 

dřívějších dobách nemohla společnost, či tehdejší technická úroveň splnit tři nutné 

podmínky pro existenci cestovního ruchu. První podmínkou je vytvoření dostatečného 

časového fondu, což je v dnešní době splněno pětidenním pracovním týdnem a dvěma 

dny relativního volna. Další podmínkou je vytvoření přiměřených disponibilních 

prostředků, to jsou prostředky, které zůstanou po uspokojení hlavních potřeb člověka, 

jako náklady na bydlení, ošacení a stravu. Poslední podmínkou je svoboda pohybu. 

V některých zemích není poslední jmenovaná podmínka zcela možná. Všechny ostatní 

podmínky jsou oproti minulosti splněny v nesrovnatelné míře v důsledku zvýšení 

životní úrovně a možnosti změn v hierarchii potřeb člověka, kdy se cestovní ruch 

posunul v preferencích člověka do vyšších míst v hierarchii potřeb.[8] [1] [39] 
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Vymezení vývoje cestovního ruchu 

Jak bylo řečeno výše, cestovní ruch dříve takřka neexistoval a začal se rozvíjet 

v polední době, tím je myšleno zhruba posledních 150 let. Proto začíná rozdělení od 5. 

století a je zde členěn do 4 období. 

1) První fáze (5. stol. až cca1840), 

2) druhá fáze (1840 – 1914), 

3) třetí fáze (1914 – 1989), 

4) současné období (po roce 1989). [8] 

 

První fáze  - 5.stol až 19. stol. 

Za nejstarší cestovatele jsou považováni Řekové, Egypťané a Římané. První 

doložené popisy z cest z oblasti Středozemního moře pocházejí z Řecka z období pátého 

století př. n. l. Ve středověku je cestování spojeno většinou s obchodníky, v té době už 

také existovaly tištěné průvodce a popisy cest. Ve 13. století nastává počátek 

obchodních a objevitelských cest, ať na západ, nebo na východ do Číny, Indie a atd. 

Z tohoto období je vhodné zmínit cestovatele Marca Pola, který strávil sedmnáct let 

v Číně. Tuto cestu zdokumentoval. [8] 

 

Druhá fáze (1840 – 1914) 

Zde se začal objevovat v životech některých, většinou privilegovaných lidí volný 

čas a volné disponibilní prostředky. Byly tedy splněny dvě podmínky cestovního ruchu. 

Další hnací silou rozvoje, byla průmyslová revoluce. Ta vyvolala poptávku po pracovní 

síle. To mělo za následek zrušení některých překážek volného pohybu. Rovněž i 

technický pokrok a rozvoj vzdělání podporovaly tvorbu moderního cestovního ruchu. 

Důležitým momentem byly také politické a sociální změny, jako zrušení nevolnictví. 

K rozvoji turismu přispěl v roce 1827 Němec Karl Baedeker, který vydal prvního 

knižního průvodce. Postupně vydával další průvodce spolu s mapkami, trasami a 

různými jinými údaji. Baedekerův význam v cestovním ruchu byl tak značný, že slovo 

baedeker je dodnes používám pro knižní průvodce. [37] 
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Za zakladatele moderního cestovního ruchu je nejčastěji považován Thomas 

Cook, který se narodil roku 1808 v anglickém městě Melbourne. Cook začal pracovat 

už od svých 10 let. Během života měnil zaměstnání.  Jeho vliv na cestovní ruch spočívá 

mimo jiné v uskutečnění prvního oficiálního organizovaného výletu. Nápad získal při 

otevření nové železnice. Při této příležitosti roku 1841 organizuje první hromadný 

výlet pro 570 osob tehdejšího protialkoholického hnutí z britského Leicesteru do 

nedalekého Loughboroughu za cenu jednoho šilinku na osobu. Z dnešního pohledu 

nebyl tento výlet příliš atraktivní, šlo spíše o cestu samotnou a odpočinek v přilehlém 

okolí. Během dalších tří let probíhaly podobné výlety. V roce 1844 souhlasila železniční 

společnost s trvalým spojem do cílové destinace za předpokladu vytíženosti. To vedlo 

v roce 1845 Jamese Cooka k založení první cestovní kanceláře na světě - Thomas Cook 

and Son.  Založení cestovní kanceláře byla v té době převratná věc, ke srovnání - 

v sousedním Irsku byl hladomor, tudíž na výlety nebylo ani pomyšlení a v českých 

zemích končilo národní obrození a ve velké míře zde byla stále cenzura. Podobné 

zájezdy se konaly po tehdejší Británii až do roku 1855, kdy tato cestovní kancelář 

udělala další krok k vývoji cestovního ruchu a uskutečnila první mimostátní výlet do 

Francie. V roce 1866 byl dokonce zorganizovaný výlet do Ameriky. Obrovský přelom 

se stal roku 1872. Tehdy došlo k zorganizování první cesty kolem světa. To svědčí o 

obrovské organizační schopnosti této společnosti a o pokroku v cestovním ruchu, kdy 

navíc svět neměl tak dokonalé dopravní technologie jako dnes a politická situace nebyla 

ve světě tak klidná. Časem společnost expandovala, zřídila pobočky různě po Evropě a 

rozšiřovala nabídku. [8] [1] [4] 

Kromě organizování zájezdů byl Thomas Cook první, kdo se postaral o veškerý 

komfort cestujících tak, jak ho známe dnes. V  roce 1845 to nebylo běžným 

standardem. Nicméně přínos tohoto průkopníka cestovního ruchu nespočívá pouze ve 

výše zmíněné organizaci zájezdů. Ve své cestovní kanceláři zavedl vouchery a 

cestovní šeky. Oba druhy dokumentů používáme dodnes. Jako první také propagoval 

obchodní a služební cesty. Thomas Cook umírá v roce 1892, ale jeho podnik přebírá 

jeho rodina. Společnost 2001 přebírá německá C&N Touristic AG podnik Thomas 

Cook Holdings Ltd. a přejmenovává na Thomas Cook AG. [1] 

Další hnací silou cestovního ruchu byl průlom v dopravě. Konkrétně rozšíření 

železničních tratí a to v 80. letech 19. století. Poté nastává v 19. století obrovský rozvoj 

motorové silniční dopravy. Rozvíjelo se také lázeňství, horská a pěší turistika. 
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Třetí fáze (1914 – 1989) 

Začátek třetí fáze cestovního ruchu spadá mezi světové války. Období končí 

zhruba v  90. letech 20. století, kdy se stal cestovní ruch jedním z nejdynamičtějších 

odvětví světové ekonomiky.   Pro představu  -  (roční růst 5%, podíl na světové 

ekonomice 11%, v evropských zemích v průměru 7 - 13,5 % HDP). Po první světové 

válce státy do vývoje cestovního ruchu téměř nezasahovaly a lidé mohli vstupovat do 

tohoto odvětví téměř neomezeně. To se změnilo v období velké hospodářské krize před 

druhou světovou válkou, kdy jako ochranu před samotnou krizí zavedlo mnoho států 

různá opatření v celní, pasové i vízové oblasti. To samozřejmě omezilo jednu 

z podmínek cestovního ruchu. Po druhé světové válce se cestovní ruch ubíral různými 

směry, podle politického vlivu. Od konce druhé světové války přestával být cestovní 

ruch výsadou bohatých, protože kapitál se začal rozšiřovat do dalších vrstev 

obyvatelstva. Úspěšné poválečné ekonomiky západních zemí přinesly dynamický 

rozvoj cestovního ruchu. Od 60. let bylo roční tempo přírůstku cestovního ruchu zhruba 

10 % ročně, tento růst později nebyl tak silný v důsledku energetických krizí, terorizmu, 

ekonomických problémů, atd.  Zvýšení počtu turistů přineslo tvorbu turistických 

destinací a od přelomu 70. a 80. let minulého století se dokonce začaly prosazovat 

zvýšené standardy některých služeb. [8] [4] [7] 

Vliv světových válek měl za následek obrovský rozvoj technologií. Rychlost 

vývoje byla tak dynamická, že v  roce 1914 létání prakticky neexistovalo a v roce 1945 

už existovala letadla s proudovými motory. Tohoto rozmachu leteckých technologií 

jako první využily USA, ty nebyly nijak poničeny druhou světovou válkou, naopak 

neměly konkurenci, co se týká síly, ekonomiky nebo technologií. To vedlo k založení 

prvních amerických aerolinek American Airways. Z původních rozptýlených leteckých 

firem, které byly sice založeny už v roce 1930, ale hlavní boom přišel po druhé světové 

válce. Dále byla tvořena lepší infrastruktura i nové moderní automobily. Tento rozvoj 

rychlých a dnes běžných možností cestovat silně působil na cestovní ruch. Nicméně 

vývoj cestovního ruchu v západním a východním bloku byl zcela rozdílný. Proto je níže 

pojednáno o vývoji v bývalé Československé republice, jako představiteli východního 

bloku. [8] [4] [7] 
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Současné období od roku 1989 

Od roku 1989 dochází k prudkému rozvoji cestovního ruchu, zejména v 

postkomunistických zemích, jako je dnešní ČR, uvolňují se hranice a volnost pohybu po 

celé Evropě. Létání aerolinkami začíná být zcela běžnou rutinou. Výrazně se rozvíjí i 

silniční doprava, roste počet vozidel a následně i silničních a dálničních cest. Hlavní roli 

však postupně získává rozvoj informačních technologií, zejména internetu. Toto 

médium vyvolává změny v nakupování, vybírání i placení dovolených, mění se způsob 

prezentací turistických destinací. V dnešní době totiž platí, že kdo není nějakým 

způsobem v elektronické podobě, nemůže přežít a prakticky neexistuje. Zvětšila se také 

informovanost zákazníků a možnost porovnání nabídek během několika kliknutí 

s ostatními nabídkami. Klasické kamenné obchody začínají ztrácet výsadní postavení i 

význam a objevují se různé novinky spojené právě s informačními technologiemi. 

Příkladem mohou být různé slevové portály, kde cestovní kanceláře a agentury nabízejí 

slevy, zejména zájezdů typu last-first minute. Další novinkou jsou online rezervační 

systémy ať už pro ubytování, nebo pro celou dovolenou. [8] [3] 

Jedním z důležitých současných mezníků v pro cestovní ruch byl rok 2000. 

V tomto roce se začíná dařit světové ekonomice. Konají se důležité akce cestovního 

ruchu jako olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale, ale i EXPO 2000. Dalším 

důležitým datem je 11. září 2001, kdy teroristé sériově zaútočili na budovy Světového 

obchodního centra prostřednictvím unesených letadel běžných aerolinek. Tyto útoky 

neměly velký dopad na ekonomiku. Nicméně měly a mají vliv na cestovní ruch. Po 

teroristickém útoku utrpěly nejen destinace bezprostředně spojené s tímto neštěstím ale i 

destinace, které neměly s útokem nic společného. Pouze to jsou muslimské země. Lidé 

si totiž spojují arabské a muslimské země s teroristy nebo určitým rizikem. Patrné 

změny lze snadno pozorovat na tab. 3.1, kdy se snížil počet cest spojených s Amerikou. 

Negativní důsledky byly patrné v celém průmyslu cestovního ruchu, kdy počet příjezdů 

a odjezdů poprvé po roce 1982 mírně klesl. Nejvíc se pokles odrazil v letecké dopravě 

v důsledku použití právě letadel běžných aerolinek. Strach cestovat letadlem začali 

pociťovat lidé po celém světě, často v případě potřeby cestovat na delší vzdálenosti. Ke 

klidu nepřidaly zpřísněné kontroly cestujících a zavazadel. Tento trend přísnější 

kontroly přetrvává. Propad a nedůvěra v leteckém cestování byl tak značný, že se jím 

začala zaobírat Světová organizace cestovního ruchu, která se snažila změnit image 

létání. Pokles byl i přesto plošný, například největší Evropský dopravce Lufthansa po 
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11. září zaznamenal propad 25% až 35%. Velké změny byly i v ČSA, v nichž v roce 

2001 klesla vytíženost spojů do USA, a výnosy spadly o 300 milionů Kč. Změny však 

nebyly pouze ekonomického charakteru, podepsaly se také na odbavení zákazníků před 

letem a samotném smýšlení veřejnosti o létání. [8] [3] 

V poslední době dochází k tzv. arabskému jaru, čili revolucím v arabských 

zemích. Tato skutečnost samozřejmě působí na cestovní ruch a zákazníci reagují na 

možné nebezpečí. S výhledem do budoucna se počítá s menším vlivem Evropy jako 

vůdcem průmyslu cestovního ruchu a do popředí se dostanou státy jako Rusko, Čína i 

státy Jižní a Střední Ameriky. 

V tabulce 3.1 lze vidět náhlý propad oproti roku 2000 a postupné přesunutí 

těžiště na ostatní kontinenty z důvodu teroristického útoku v USA. Uvedená data jsou 

pouze z let 2000 a 2001, z důvodu porovnání před a po útocích, protože v  roce 2002 se 

situace stabilizovala. Nicméně stále přetrvává odlišné chování zákazníků od roku 2001. 

 

Země 
Příjezdy v mil. 

rok 2000 

Příjezdy v mil. 

rok 2001 
Změna Tržní podíl 

USA 50,9 45,5 -10,7 6,6 

Francie 75,6 76,5 1,2 11 

Hongkong 13,1 13,7 5,1 2 

Tab. 3.1 Mezinárodní příjezdy aerolinkami mezi lety 2000 a 2001 [13] 

Jak je patrné z tabulky 3.2, propad leteckých společností byl hlavně u 

amerických společností. Po teroristických útocích totiž přestali investoři a veřejnost 

věřit těmto společnostem a začali přesouvat svá aktiva. Aerolinky musely tento propad 

řešit formou šetření a došlo k masivnímu propouštění. 
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Společnost 
Počet 

propuštěných 
Změna cen akcií 

America Airlines 20000 -33% 

United Airlines 20000 -51% 

Delta Airlines 13000 -35% 

Continental 

Airlines 
12000 -55% 

US Airways 11000 -57% 

Swissair 9000 -92% 

British Airways 7000 -37% 

Air Canada 5000 -57% 

Alitalia 2500 8% 

KLM 2000 -27% 

Austrian Airlines 800 -43% 

Tabulka 3.2 Propad leteckých společností. [13] 

 

3. 1. 1. Vývoj cestovního ruchu v Československu a v západních zemích 

Vývoj v Československu 

Vývoj cestovního ruchu po druhé světové válce byl zcela odlišný ve srovnání 

Československa a západních zemí. Proto je zde tomuto tématu dán prostor. Nejprve je 

zde popsán cestovní ruch v Československu, později v západních zemích. 

Po konci druhé světové války došlo v Československu a v celém východním 

bloku k zásadnímu omezení svobody pohybu. Bylo to důsledkem studené války. Také 

ekonomika byla poměrně slabá, to zapříčinilo nedostatek volných finančních 

prostředků. Nebyly tedy splněny dva hlavní body rozvoje a vůbec tvorby cestovního 

ruchu. Tato omezení vedla k situaci, kdy 95 % veškerého cestovního ruchu tvořil 

domácí cestovní ruch, proto se zde uchytil fenomén chalupaření dodnes typický pro 

Česko a Slovensko. [3]  

Výjezd do nesocialistických zemí, ať za účelem dovolené, nákupu nebo 

čehokoliv jiného, byl takřka nemožný. Tyto výjezdy byly striktně regulovány ze strany 

státu. Podmínkou pro vycestování byl devizový příslib vydávaný bankou (devizy byly 

na příděl a bylo jich omezené množství) a tzv. výjezdová doložka (povolení vycestovat) 

vydávána policií.  Toto samo o sobě vytvořilo administrativní bariéru, která bránila 

rozvoji mimostátního cestovního ruchu. Nabídka určovala poptávku a poptávka 

převyšovala nabídku. Tato situace byla prakticky neměnná od roku 1948 až do revoluce 
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v roce 1989. Pro vycestování bylo třeba získat devizový příslib a výjezdovou doložku. 

[30] 

 

Devizový příslib a výjezdová doložka k odcestování do nesocialistických zemí. 

Jak je patrné, od poválečného období konkrétně od roku 1948 do roku 1989 bylo 

vycestovat složité. Získání povolení odcestovat zejména do nesocialistických zemí bylo 

nutné splnit různá byrokratická kritéria devizového příslibu, výjezdové doložky a víza. 

Vycestování do socialistických zemí nebylo tak náročné. Nejprve bylo nutné vyplnění 

formuláře státní banky, s žádostí musel souhlasit zaměstnavatel, což byl v období 

socialismu prakticky stát, dále musela souhlasit veřejná bezpečnost (policie). V případě 

souhlasu byla vystavená výjezdní doložka do pasu. Poslední součástí dokumentů 

k odcestování se stalo vízum, to bylo víceméně odlišné podle státu, do kterého chtěla 

osoba cestovat. Vízum nebylo nutné pouze k cestě do Finska. [3] [30] 

 

Vývoj cestovní ruchu v západních zemích 

Na západě po druhé světové válce vedla zlepšující se ekonomická situace 

k relativně rychlému uspokojení základních potřeb a tvorbě volných disponibilních 

prostředků. Tento ekonomický růst byl zapříčiněn iniciativou USA a to konkrétně tzv. 

Marshallovou půjčkou (materiální i finanční), jejímž cílem bylo přispět zničené Evropě 

k obnově a ekonomickému růstu. Tuto půjčku přijalo osmnáct zemí většinou ze západu. 

Na nátlak bývalého Sovětského svazu Československo půjčku nepřijalo. K rozkvětu 

cestovního ruchu na západě přispěly i silniční a dálniční sítě a rozvoj civilního letectví, 

o kterém byla z části řeč výše. Začaly vznikat moderní hotelové řetězce, rozvíjel se 

marketing a management destinací, objevily se například malé organizované skupiny 

cestujících do vzdálených exotických krajů. Vznikaly projekty obrovských rekreačních 

center. To však vedlo i k vedlejším externalitám cestovního ruchu jako znečištění 

přírody a například i závislost ekonomik na cestovním ruchu. Také začaly mizet místní 

zvyky, tradiční řemesla a postupem času se začaly objevovat  fastfoody v tradičních 

destinacích místo klasické gastronomie. Reakcí na tento vývoj je dnes tzv. udržitelný 

rozvoj a management šetrný k životnímu prostředí. V té době se v Československu 

rozvíjel pouze trend chalupaření a například podnikové rekreace. [3] 
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4 STANDARDIZACE V CESTOVNÍM RUCHU 

Cestovní ruch je náchylný obor, který velmi rychle podléhá negativním vlivům, 

jako je dnes velmi často skloňována ekonomická krize a cestovní ruch patří mezi 

nejvíce zasažené odvětví ekonomiky nejen v ČR. Důkazem citlivosti jsou níže zmíněná 

data z počátku krize. Důvod této citlivosti je v postavení cestovního ruchu 

v preferencích potřeb člověka. Kdy v případě snížení kupní síly poptávající dává 

přednost nutnějším potřebám. Tento fakt nelze výrazně ovlivnit, nicméně je zde 

možnost určitého východiska z krize a tím může být standardizace. Proto je zde tato 

kapitola uváděna. Konkrétní způsoby a hlavně organizace, které vytvářejí nebo 

pomáhají vytvářet standardy v cestovním ruchu, jsou uvedeny a popsány ve zbytku 

kapitoly. [3] [20] 

V roce 2009, kdy propukla krize, navštívilo hromadná ubytovací zařízení v ČR 

12, 1 mil. lidí z toho 6,1 byli cizinci. Oproti roku 2008 se snížil počet hostů celkem o 

5,7 % a počet ubytovaných cizinců se snížil o 5,3 %. V roce 2009 zahraniční 

návštěvníci strávili v ČR v průměru 3,9 dne, to je o 0,1 dne méně než v roce 2008. U 4 

hvězdičkových a výše hotelů, je tento trend opačný. Návštěvnost zde rostla, nicméně 

rostla na úkor ostatních ubytovacích zařízení. Jako reakce na tato data byly zaváděny 

českou vládou a zejména ministerstvem pro místní rozvoj, (dále jen MMR) tvořeny 

různé standardy a projekty na podporu cestovního ruchu a změny vnímání služeb 

v tomto odvětví, které jsou v ČR brány jako nedostatečné. Využívání standardů se také 

používá v případech, kde nefunguje samoregulace trhu. Standardizace je v Evropské 

unii chápána jako součást propagace cestovního ruchu a dále vytváří významný 

předpoklad pro rozvoj rovných konkurenčních podmínek na trhu v Evropě. V globálním 

světě, kdy je nabízeno mnoho substitučních produktů a destinací, je stálá i plošná 

kvalita silnou konkurenční výhodou. Zejména v Evropě je tento trend silný, protože 

Evropa nemůže vždy soutěžit s exotičností a krásou přírody některých mimoevropských 

zemí. Proto se stala vysoká kvalita služeb a vhodný výběr standardů konkurenční 

výhodou. Díky označení druhu kvality si návštěvník může být jist tím, co kupuje. Jako 

příklad může sloužit situace, kdy zahraniční turista přijede do ČR a chce se zde 

ubytovat. Je velmi pravděpodobné, že si spíše vybere ubytovací zařízení, které je 

hodnoceno podle stejného standardu, jako v zákazníkově zemi. Na závěr tohoto 

odstavce je třeba říci, že standarty v cestovním ruchu se netýkají jedné služby, ale 

celého řetězce služeb. [3] [20] 
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Počátek Standardů v cestovním ruchu 

Stejně jako cestovní ruch i standardy mají svůj postupný vývoj. Ten je zde 

uváděn ze stejného důvodu, jako vývojové fáze cestovního ruchu. Neboli ke správnému 

pochopení současných standardů.  

Prvním oficiálním průkopníkem tohoto tématu v cestovním ruchu byl tzv. 

Michaelin guide průvodce a to v roku 1900. Tento průvodce vydávala společnost 

Michaelin, která vyrábí a vyráběla pneumatiky. Jako bonus ke koupi pneumatik dávali 

svou příručku, jejímž cílem bylo pomoci motoristům v orientaci. Tento průvodce 

v počátcích obsahoval seznam opraven, benzínových stanic a pneuservisů ale i 

informace týkající se ubytování a stravování. V roce 1926 byl v průvodci poprvé 

uveden symbol hvězd upozorňující na obzvláště kvalitní služby ve stravování. Takovéto 

označení přetrvalo dodnes a je synonymem luxusu i kvality. Na počátku třicátých let 

pak bylo hodnocení rozšířeno na dva stupně, aby rozlišení kvality bylo vícestupňové a 

dalo se lépe kategorizovat.  

Další zkvalitnění standardů v cestovním ruchu probíhalo v 70. a 80. letech 

dvacátého století především ve formě standardů hotelových a dopravních služeb. Své 

systémy rozvíjely nejprve hotelové řetězce jako  Four Seasons, Mariou a Holiday Inn. 

Zde šlo zejména o chování personálu, kvality přípravy stravy a úklidu pokojů. Díky 

tomu byla hostům deklarována stejná kvalita a nabídka, když navštívili jakoukoliv 

pobočku řetězce. Zvětšila se také produktivita práce a opakované návštěvy klienta. 

Řetězce se také odlišily od ostatní konkurence. [8] [3] [10] [11] 

Dalším krokem bylo díky deregulaci leteckého dopravního trhu ve Spojených 

státech řízení kvality, neboli TQM (total quality management). Jde o obchodní řídící 

strategii zabývající se kvalitou každého kroku a procesu v organizaci, respektive snahou 

co nejlépe uspokojit požadavky zákazníka. Tento přístup se rozšířil do dalších služeb 

spojených s cestovním ruchem. [8]  

Jak je patrné, rozvoj standardů v cestovním ruchu byl dynamičtější na západě. 

V ČR vznikla až  90. letech dvacátého století tzv. Národní politika kvality neboli 

program česká kvalita. Ten umožňuje, aby na trhu bylo libovolné množství různých 

druhů standardů, značek kvality atd. Všechny tyto druhy musí projít kontrolou kvalit 

třetí nezávislou osobou. Také je požadována ověřená způsobilost poskytovatele služby 

k dlouhodobému dodržování procesů. Tím je docíleno dodržování standardů.  Na závěr 
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tohoto odstavce je vhodné se zmínit o ISO. O těchto normách zde není tolik uvedeno, 

z důvodu jejich velké obecnosti.[8] [3] [10] [11] 

 

4.1 Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu 

Tento plán je jedním z hlavních tvůrců standardů a legislativních změn 

v cestovním ruchu a právě z tohoto plánu vychází většina standardů a změn v cestovním 

ruchu v ČR. Proto je zde uváděn. V tomto plánu jde především o pojmenování 

problémů a překážek, které brání využití potencionálu cestovního ruchu v jednotlivých 

destinacích. Plán je zpracováván každoročně až do tohoto roku respektive 2013 a to 

vždy na období jednoho roku. Součástí tohoto plánu je analýza předcházejícího období 

ministerstva pro místní rozvoj, vycházející vždy z minulého období a určení opatření, 

které mají problém vyřešit spolu s pověřením realizátora, který je zodpovědný za 

nápravu vycházející z analýzy předchozího období. O konkrétních aktivitách je zmíněno 

níže. [3] [20] 

 

Aktivity Konsolidovaného plánu 

Hlavní podpora aktivit vychází ze spolupráce s podvýborem pro cestovní ruch 

respektive orgánem MMR, vládou a dalšími orgány. Dále také úzce spolupracuje s 

Národním systémem kvality služeb v cestovním ruchu, agenturou CzechTurism 

Českým statistickým úřadem, UNWTO, vysokými školami specializovanými na 

cestovní ruch a dalšími institucemi. Tato spolupráce je důležitá pro rychlou realizaci 

navrhnutých legislativních změn nebo tvorbu legislativy nové. [3] 

Konsolidovaný plán funguje tak, že nejprve pojmenuje problém, analyzuje a 

vytvoří vhodný standard nebo plán, ze kterého se později poučí při tvorbě dalšího plánu 

a hledá co nejlepší řešení. Například ČR nevyužívá svůj potenciál, co se týče cestovního 

ruchu. Ve výsledku jde především o nejednotnou propagaci pro přilákání turistů. MMR 

se proto snaží zefektivnit propagaci a zlepšit jméno České republiky jako turistické 

destinace. Také rychle reaguje na změny na straně poptávky a na nové trendy 

v cestovním ruchu. Tyto kroky by měly zvýšit konkurenceschopnost v cestovním ruchu. 

[3] [20] 
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Změny v průvodcovských službách 

 Průvodcovská živnost byla zařazena mezi živnosti volné, což zjednodušilo 

získání takového oprávnění. K získání živnosti je potřeba doložit znalosti cizího jazyka 

a odborné způsobilosti v daném oboru, jinak stačí splnit všeobecné podmínky jako pro 

živnost volnou. Tyto legislativní změny vedou obecně k menší profesionalitě a kvalitě 

služeb průvodců, než před změnou zařazení průvodcovské živnosti do živnosti volné. 

Proto byla přijata novela zákona, která má zkvalitnit průvodcovské služby. Novela 

nepozměnila podmínky získání živnosti, ale zpřísnila konkrétní vědomosti potřebné k 

odborné způsobilosti, kterou musí zájemce o tuto živnost splnit a přenesla některé 

pravomoci na obce, které mohou například určit, kde mohou průvodci provázet. Změny 

jsou také v sankcích pro nepoctivce a určení osob, které průvodce kontroluje (jde 

nejčastěji o policii). [3] [20] 

 

 Podpora kvalita služeb v cestovním ruchu 

 Konsolidovaný plán mění standardy a certifikáty v cestovním ruchu v souladu 

s koncepcí státní politiky v cestovním ruchu, která je vytvořená do konce roku 2013. 

Tyto standardy jsou implementovány do národního systému kvality služeb v cestovním 

ruchu. [20] 

 

Změny v cestovních kancelářích a agenturách 

Po roce 1989 v Československu později České republice byla spousta cestovních 

kanceláří, protože byl vstup do tohoto odvětví jednoduchý a nevyžadoval žádné zvláštní 

opatření, co se týče úpadku. Proto bylo zcela běžné, že cestovní kancelář zkrachovala, 

nebo nedokázala splácet svoje závazky a nechala své klienty v zahraničí, nebo nevrátila 

již zaplacené peníze. Hlavní změna proto spočívá v posílení zodpovědnosti pořadatele 

zájezdů, respektive cestovních kanceláří, a další ochraně konečného zákazníka. 

V dnešní době musí být každá cestovní kancelář pojištěna a to částkou minimálně 30 % 

plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Pokud však částka bude nižší než předpoklad, 

obdrží poškozený klient méně peněz z pojištění proti úpadku, dále poškozený získá své 

peníze až po šesti měsících, kdy cestovní kancelář vyhlásila úpadek. Z těchto důvodů je 

zcela zřejmé, že cestovní kanceláře se snaží minimalizovat odvody pojistného. [20] 
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Podpora příjezdového, sociálního a kongresového cestovního ruchu 

Hlavní aktivitou je marketingová kampaň ve dvou rovinách. První informuje 

podnikatelské subjekty o výhodách zapojení do různých druhů, respektive systémů 

kvality služeb a informování konečných zákazníků o těchto kvalitách. Tuto 

marketingovou kampaň realizuje CzechTourism. Co se týče standardů služeb, 

spolupracuje konsolidovaný plán, čili orgány MMR s národním systémem kvality 

služeb v cestovním ruchu. [20] 

Tento druh cestovního ruchu (sociální) je velmi lukrativní a v budoucnu bude 

ještě více, díky seniorskému cestovnímu ruchu, který je uváděn a analyzován v dalších 

kapitolách.  Konsolidovaný plán se proto zaměřil i na tuto oblast ve formě investic 

z rozpočtu ČR, marketingu a vytvoření nových produktů.  

Podpora v kongresovém cestovním ruchu spočívá ve finanční pomoci 

z veřejného rozpočtu, analyzování dat segmentu, vyhledávání potencionálních 

zákazníků, ale i ve spolupráci s mezinárodními uskupeními. [20] 

 

 

4.2 Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu 

Národní systém kvality služeb dále jen NSKS, je systém řízení kvality, který se 

snaží sjednotit veškeré standardy.  Je zde uváděn z důvodu jeho významu při vzniku 

standardizace a motivu vzniku NSKS iniciativou Konsolidovaného plánu a od 

profesních asociací sdružujících podnikatele. Systém kvality služeb v cestovním ruchu, 

který je v ČR již několik let budován, úspěšně existuje již delší dobu v západních, 

vyspělých, turistických zemích. NSKS je proto inspirován těmito zeměmi.  

Jak již bylo zmíněno, normy ISO 9001 (systém řízení kvality služeb) a ISO 

14001 (systém managementu šetrného k životnímu prostředí), nejsou dostačující pro 

cestovní ruch. Dodržování těchto norem sice přináší kvalitnější služby a zlepšení 

podnikového prostředí, ale neposkytuje žádnou přidanou hodnotu ke konečnému 

produktu a tím zamezuje získání konkurenční výhodě nad ostatními. Další nevýhodou 

těchto ISO norem je jejich velká finanční náročnost. Cestovní ruch je tvořen středními, 

malými a dokonce mikro podniky (méně než 10 zaměstnanců) a ty těžko akceptují větší 

investice. V případě ISO je také problémem zaměření pouze na efektivnost procesů, 
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plnění plánovaných cílů a výsledků. Nicméně na konečnou spokojenost zákazníka se 

nebere tak velký ohled, jaký by měl a přitom spokojenost zákazníka je v cestovním 

ruchu důležitým atributem. Proto se začaly nejenom v ČR vytvářen nové formy, které 

více splňují požadavky podniků. Začaly se také vytvářet specializované normy 

například zvlášť pro hotely, dopravní podniky, gastronomické podniky a jiné. Tím se 

docílilo i díky NSKS oproti normám ISO zajištění specializace norem a zrušení 

obecnosti. [3] [22] 

NSKS má také výhodu ve vzájemném doplňovaní jednotlivých úrovní, kdy 

jednotlivé systémy cestovního ruchu se vzájemně podporují (např. standardizované 

informační centrum doporučuje služby standardizovaných gastronomických zařízení a 

služeb standardizovaných průvodců). Jednotlivé složky pak mají zájem na dalším 

rozvoji celého systému. Národní systémy kvality jsou vždy zastíněny jednou značkou 

kvality, ta představuje pro všechny zapojené subjekty systému důležitý marketingový 

nástroj a vytváří konkurenční výhodu nad ostatními nabízejícími. Stejně jako 

v ostatních standardech kvality je pro konečného zákazníka důležitým aspektem při 

rozhodování. Proto je tento systém důležitý a zde uveden. [22] 

Myšlenka vybudování NSKS v cestovním ruchu v ČR je součástí Koncepce 

státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013, tento systém kvality je jednou 

z nejhlavnějších částí této koncepce. Systém je financován ze strukturálních fondů EU 

prostřednictvím Integrovaného operačního programu, takže minimálně zatěžuje státní 

rozpočet. Národní systém kvality služeb by měl být zcela zaveden do roku 2015. [3] 

[22] 

 

 

4.3 Klasifikace ubytovacích zařízení v ČR 

ČR je součástí jednotného mezinárodního systému klasifikace ubytovacích 

zařízení (Hotel Star Union) a funguje od roku 2004. Vznikl za podpory AHR ČR 

(asociace hotelů a restaurací), ministerstva pro místní rozvoj, agentur CzechTourism a 

informačního serveru UNIHOST.  Stejnou klasifikaci ubytovacích zařízení používá 

Německo, Rakousko, Maďarsko, Nizozemí, Švýcarsko a Švédsko. V poslední době se 

přidaly pobaltské země Litva, Lotyšsko, Estonsko a středomořský ostrov Malta.  Jak lze 
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pozorovat v Evropě je víceméně stejný systém klasifikace, tudíž je tento standard velmi 

důležitý. 

Účelem rozdělení ubytovacích zařízení podle klasifikace Hotel Stars Union (dále 

HSU) je dosáhnout jednotných požadavků. Tedy aby měl koncový zákazník k dispozici 

informace o standardu služeb, které dané zařízení nabízí. [8] [3] [25] 

Tento systém kvality je v Česku dobrovolný a jedná se o klasický určitý počet 

hvězd, které většinou visí nad vchodem do ubytovacího zařízení. Počet hvězd (čím více, 

tím lépe) je kontrolován a případně překvalifikován každé 3 roky. Současná klasifikace 

platí od 1. 1. 2013 až do 31. 12. 2016. Požadavky jsou uváděny jako minimální. 

Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli 

ubytovacího zařízení, jestli chce být certifikován nebo ne. Za certifikaci se platí podle 

velikosti ubytovacího zařízení. Certifikovaný mimo jiné získává výhodu zviditelnění 

pod záštitou Hotel Stars Union formou různých internetových stránek a databází. [8] [3] 

 

Definice některých ubytovacích zařízení podle Hotel Stars Union 

 U HSU je zajímavé, že velmi těsně koresponduje s ČSN ISO 18513 A ČSN EN 

ISO 13809, tyto normy jsou vzájemně provázané. Vztahují se na větší množství 

termínů, níže je uvedeno několik z nich. Pro doplnění jsou zde termíny vysvětleny podle 

HSU. 

Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro 

poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací). 

Člení se do pěti tříd.  Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování 

(nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd. [25] 

 Motel je ubytovací zařízení s alespoň 10 pokoji pro hosty poskytující ubytování 

a služby. Zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s možností parkování. 

Recepce a restaurace může být mimo ubytovací část. Ubytovací zařízení jinak splňuje 

veškeré požadavky pro kategorii Hotel 1*–4*. [25] 

Penzion je ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty s 

nižší kvalitou služeb a člení se do čtyř tříd. Omezené služby stravování spočívají 

v absenci restaurace. Penzion však musí mít alespoň jídelnu. [25] 



23 
 

Botel je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené lodi. Botel se zařazuje 

nejvýše do čtyř hvězdiček. Na botel se vztahují požadavky a kritéria jako na hotely 

příslušné třídy * až **** kromě - 

a) u botelu není možné do obytné časti kajuty (pokoje) umístit ještě příležitostně 

lůžko, 

b) minimální rozměry lůžka včetně matrace v botelu činí 85×195 cm, 

c) minimální obytné plochy podle tříd. 

 

Získání certifikátu 

Certifikaci a obnovení provádí pro své členy i ostatní podnikatele výše zmíněný 

svaz Asociace hotelů a restaurací České republiky a informační portál UNIHOST. 

Z těchto sdružení je vytvořena klasifikační komise. Tato komise má právo odebírat a 

dávat jednotlivé hodnocení. Vyřízení žádosti k obnovení nebo změně standardu je 

zpravidla vyřízeno do 60 dnů. [3] [25] 

 

Postup získání klasifikace v bodech 

Nejprve je třeba si opatřit platnou verze oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení. Vybrat si, zda ubytovací zařízení chce být takto hodnoceno. Dále 

splnit i respektovat její požadavky a podmínky. Vyhodnotit současný stav dle podmínek 

klasifikace a vybrat si kategorii, o kterou si bude ubytovací zařízení žádat, případně 

odstranit některé problémy, které by mohly snížit požadovanou klasifikaci. Podle 

metodiky vyplnit formulář žádosti s kontrolním listem požadavků, doplnit jej 

prospektem, případně fotografií. Žadatel dále pošle příslušné podklady na adresu AHR 

ČR. Žadatel zároveň musí s odeslanou žádostí o certifikaci uhradit na účet AHR ČR na 

základě vystavené faktury poplatek z níže uvedené tabulky 4 1. [3] 
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Množství 

pokojů 

Člen AHR 

ČR 
Nečlenové 

do 20  2 000,- Kč 4 000,- Kč 

do 100  4 000,- Kč 8 000,- Kč 

nad 100  7 500,- Kč 15 000,- Kč 

5* hotely 10 000,- Kč 20 000,- Kč 

Zdroj: Tab. 4. 1 Úhrady členských příspěvků [25] 

Materiál klasifikace má doporučující charakter a slouží jako pomůcka pro 

zařazování ubytovacích zařízení. Účastnit se klasifikace mohou všechny ubytovací 

podniky s nejméně 10 pokoji – tedy také hotely garni a penzióny s více než 5 pokoji. 

Dále musí splňovat velké množství různých jiných kritérií týkajících se i malých 

detailů, například prostor pro masáže musí mít aspoň 10 m
2
 nebo ke splnění velkorysé 

odkládací plochy je třeba mít více místa než u obvyklé zrcadlové poličky a existují i 

kritéria týkající se věšáků. Níže jsem uvedl alespoň základní členění bytových prostor. 

[3] 

 

 

4.4 Česká asociace wellness  

V současné době je wellness obrovským trendem a proto je mu v další částí dán 

prostor. Tato asociace je zde popsána mimo jiné i z důvodu propojení kapitol 

standardizace a kapitol následujících, kde se uvádí wellness jako zástupce nových 

trendů v cestovním ruchu.  

Dříve byl v certifikaci a používání statusu wellness chaos a to bylo motivem 

vzniku této asociace. Jednotné standardy by mohly ulehčit zákazníkům orientaci na 

trhu. Zajistila by se potřebná úroveň kvality, která by měla přinést více zákazníků. 

Podobné organizace již léta existují ve vyspělých západních zemích. [24] 
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Výhody spolupráce členů 

Motivem vstupu do ČAW není pouze oficiální status wellness ale i jiné výhody 

které jsou v bodech vyjmenovány níže. Ve zkratce se však jedná spíše o marketingové 

výhody: 

 využívání zvýhodněných cen poskytovaných ostatními členy, 

 bezplatné zadání požadavku nabídky/poptávky práce, 

 možnost využívání slev vzájemně poskytované členy ČAW,  

 vzájemné propojení a podpora všech členů asociace,   

 výměna zkušeností mezi členy ČAW.  

 příležitost pro zviditelnění členů, 

 zařazení do seznamu členů ČAW  a možnost volit, 

 možnost inzerce na stránkách www.spa-wellness.cz, 

 možnost lepší inzerce,  

 možnost používat razítko a označení v grafické podobě ČAW, 

 cenové zvýhodnění členů na akcích ČAW. [24] 

 

Certifikace wellness 

 Vstup do ČAW s sebou samozřejmě nese i povinnosti a to jsou hlavně splnění 

certifikačních podmínek. Certifikovaný touto asociací musí splňovat určité požadavky 

jako zaplatit každý rok příspěvek z tabulky 4.4 podle typu podnikání a při certifikaci 

zaplatit jednorázový poplatek z tabulky 4.3, která je rozdělena také podle typu 

podnikání.  

Jak lze pozorovat podle tabulek níže, vysoké ceny se objevují pouze u větších 

organizací. V případě že některé jednotlivec chce svůj bazén nebo jinou nezásadní věc 

certifikovat zaplatí pouze 700 Kč. [24] 
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Forma podnikání 
Členský 

příspěvek 

Market. 

podpora 

Jednotlivec v oboru wellness nepodnikající 700 neplatí  

Jednotlivec (OSVČ) podnikající v oboru 700 1300 

Vzdělávací zařízení 700 1300 

Malá organizace např. salóny a bazény 700 3300 

Velká organizace např. hotely  700 9300 

Hotelové řetězce 700 9300 

Dodavatelé do oblasti wellness 700 9300 

Tab. 4.2 Členské příspěvky [24] 

 

Forma podnikání Cena 

Jednotlivec v oboru 

wellness 

nepodnikající 

1 000,- 

Jednotlivec v oboru 

wellness podnikající 2 000,- 

Malá organizace 4 000,- 

Velká organizace 10 000,- 

Vzdělávací zařízení 2 000,- 

Dodavatelé 10 000,- 

Tab. 4.3 Každoroční příspěvky podle typu podnikání [24] 
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5 CHARAKTERISTIKA NOVÝCH TRENDŮ A POTŘEB 

V CESTOVNÍM RUCHU 

Vzhledem k tomu, že cestování je neodmyslitelnou součástí života každého 

z nás, mají změny ve společnosti vliv i na cestovní ruch. Současný život člověka oproti 

minulosti je zcela jiný. V dnešním světě dochází k velkým změnám. Jako například 

stárnutí obyvatelstva, které způsobuje jiný životní styl a kvalitnější zdravotní péče. Dále 

změna ve volném čase a peněžních prostředcích, kdy si lidé začínají uvědomovat 

hodnotu a volbu mezi prácí a volným časem. Tyto aspekty jsou způsobeny sociálními a 

ekonomickými vlivy. Největší změnou v lidském životě potažmo i v cestovním ruchu 

jsou změny v technologiích ve všech oborech, hlavně však z pohledu výpočetní 

techniky a dopravních prostředků.  Níže jsou uvedeny hlavní změny v životě lidí 

obecně. 

 

5.1 Změny vedoucí ke vzniku trendů v cestovním ruchu 

Změny v demografii obyvatelstva 

Hlavní změnou, oproti minulosti v demografii obyvatelstva, zejména 

v civilizovaných západních zemích, je jeho stárnutí. Nejenom senioři jsou dnes mnohem 

zdravější, mají spoustu volného časového fondu a hlavně větší příjmy než v minulosti. 

Díky tomu poptávka starších turistů poroste. Starší zákazníci si dnes rádi připlatí za 

kvalitu, pohodlí a bezpečnost. Také upřednostňují jednodušší způsoby dopravy, zvyšuje 

se poptávka po relaxačních pobytech jako je wellness nebo golf. Díky velkému 

časovému fondu starších lidí se zmenšují rozdíly mezi hlavní a vedlejší sezónou, 

protože časově variabilní poptávající mohou cestovat za mořem a sluncem například 

v říjnu, kdy je většinou vše levnější ve srovnání s hlavní sezónou. Navíc pro starší 

ročníky není zcela nutná vysoká teplota, jako požadují mladší lidé. Roste také poptávka 

po kratších a častějších pobytech. Změny jsou i na straně nabízejících, v managementu i 

marketingu, kdy je nutné oslovovat cílený segment zákazníků. [5] [12] 
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 Změny v lékařské péči a osvěta ve vnímání zdravotní bezpečnosti 

Kondice a zdraví jedinců stále roste. Příčinou této změny jsou nové moderní 

technologie, objevování nových léků i léčiv a pokrok ve zdravotnictví obecně. Turisté 

stále více preferují bezpečnější destinace, které jsou zdravotně i politicky v pořádku. 

Informovanost zákazníků roste a díky tomu si může zákazník vybrat raději bezpečnější 

oblast. Díky lepšímu zdravotnímu stavu si zákazníci mohou zvolit aktivní dovolenou a 

aktivity s tím spojené, stále častěji se zúčastňují například adrenalinových sportů, 

dobrodružných zájezdů a jiných, dříve netradičních forem cestovního ruchu. Zdravý 

životní styl je ve světě velkým trendem a spolu se změnou demografie obyvatelstva se 

zvyšuje poptávka po wellness pobytech, lázeňských pobytech nebo třeba fitness 

centrech. Pro ubytovací zařízení bude nezbytné nabídnout takovou službu. [12] 

 

Změny ve vyšší vnímavosti a vzdělání 

V současné době i v budoucnu bude růst průměrná úroveň vzdělání. Výsledkem 

tohoto trendu bude při výběru dovolené rostoucí role umění, historie, ale také rostoucí 

význam duchovních i filozofických hodnot. [12] 

Důsledkem pro cestovní ruch bude větší poptávka po destinacích střední a 

východní Evropy. Také se změní skladba nabízených služeb v cestovním ruchu. Stále 

častěji budou v balíčku služeb zahrnuty prvky umění, kultury nebo historie. Tento trend 

jde vidět již dnes, například na popularitě poznávacích zájezdů. Zvýší se také potřeba 

lepšího a zdvořilejšího jednání a poskytování informací v jiné formě. [12] 

 

Změna ve volném čase a jeho vnímání 

Moderní společnost klade velký důraz na běžný život člověka a tak stimuluje 

jeho poptávku po volném čase i odpočinku. Na druhou stranu má tento trend velký vliv 

na volné disponibilní příjmy ke vztahu k rostoucím počtům dnům placené dovolené. 

Volný čas je jedním ze tří nutných faktorů k existenci cestovního ruchu. Jak je patrné na 

obr. 5.1 dualismus času, neboli rozdíl dělení celkového času na volný a pracovní, dříve 

neexistoval. Na tomto obrázku lze také vidět nárůst volného času v důsledku sociálních, 

ekonomických změn a také stagnaci fyzických potřeb, zde je myšlen například spánek. 
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Obr. 5. 1 Vývoj struktury času člověka [35] 

Díky výše zmíněným aspektům si člověk uvědomuje cenu volného času a faktu, 

že cena volného času je ušlá mzda. V důsledku tlaku na disponibilní příjmy ke vztahu 

k počtům dnům placené dovolené roste poptávka po levnějších produktech cestovního 

ruchu. Kvůli velké vytíženosti člověk potřebuje relaxační služby. Také produkty, které 

šetří čas i zvyšují procento volného času. Dalším důsledek ke vztahu ke změnám 

volného času je častější dovolená, nejčastěji v létě k moři a v zimě na hory. To je však 

vykoupeno krátkodobějšími dovolenými. [12]  

 

Zkušenosti z cestování 

Více zkušení spotřebitelé si mohou dovolit sestavit si svoji dovolenou podle 

svých potřeb do jakékoliv země v termínu, který vyhovuje jim jako poptávajícím, nebo 

nastavit finanční rozpětí tak, aby si například příště mohli dovolit luxusnější dovolenou 

později. Také mohou cestovat sami, třeba i vlastními dopravními prostředky nebo 

koupit letenku do cílené destinace bez pomoci cestovní kanceláře nebo agentury. Díky 

tomu mohou více zohlednit poměr kvality a ceny. [12] 

Důsledky pro cestovní ruch. 

Dovolená bude častěji doplňovat alternativní způsoby trávení času i financí. 

Poroste preference destinací, které nabízejí širokou a vyváženou skladbu služeb 

v cestovním ruchu, v reakci na to porostou nároky na management destinace. Díky 

zkušenostem a informovanosti bude klesat věrnost jedné destinace. Také bude 

preferována mobilita, to bude mít vliv na půjčovny aut, kol, motocyklů nebo lodí. [12] 
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Změna trendů životních stylů 

Životní styly ale i faktory ovlivňující životní styl se budou v západních zemích 

měnit, což změní také potřeby chování zákazníků. Tím se rozumí například změny v 

jídelníčku, rodinném životě, práci (mimo své bydliště), koníčcích a zájmech. [12] 

Důsledky pro cestovní ruch. 

Změní se chování ve volném čase, bude více individualizované, poroste 

poptávka po menších ubytovacích zařízeních, jako jsou rodinné penziony nebo malé 

hotely. Změna životního stylu způsobí menší zájem o plně doprovázené zájezdy a zvýší 

částečně organizované zájezdy. Tento trend je vidět již dnes na nabídce cestovních 

kanceláří, kde například cestovní kancelář zaopatří ubytování v cílové destinaci na 

určitý termín a zákazník se tam sám dopraví. Dodavatelé budou mít vyšší zisky, pokud 

vytvoří zcela nové produkty v souvislosti s koníčky a zájmy zákazníků. Stále více bude 

důležitější specializace nabízejících a pružná reakce na změny chování zákazníků. V 

budoucnu se stane jednoduchost v cestovním ruchu důležitá, ve smyslu například 

preference bungalovu před hotelem. [12]  

 

Rozvoj informačních technologií 

Rozvoj informačních technologií je po globalizaci jedním z nejdůležitějších 

tvůrců trendů nejenom spojeným s cestovním ruchem. V cestovním ruchu narůstá trend 

vizuálních prezentací a přístupu informací. [3] 

Hlavním důsledkem je informovanost zákazníka a díky tomu možnost lepšího 

výběru dovolené. S tím souvisí obrovská konkurence zprostředkovatelů dovolené a 

rychlá reakce na změnu nabídky. Zkušení turisté si mohou přes internet zorganizovat 

dovolenou sami v termínu, který jim vyhovuje. To zapříčiní pokles vlivu firem 

nabízejících zájezdy a podobné produkty cestovního ruchu. Díky vynechání, nebo 

minimalizovaní zprostředkovatele zájezdu a nalezení co nejlepší varianty přes internet 

klesne cena. Poroste důležitost internetového marketingu, ten však dnes není tak účinný, 

protože veřejnost je doslova zahlcena různými reklamními sděleními, a proto je 

potencionální zákazník nevnímá tak, jako dříve. [5] [12] 
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Rozvoj dopravy 

Lepší dostupnost rychlovlaků a nízkonákladových dopravců všeho druhu ovlivní 

klasické způsoby dopravy. Silniční doprava je zahlcena a nahromaděná. 

Důsledky pro cestovní ruch. 

Destinace budou stále více profitovat z jednoduché dostupnosti především tehdy, 

bude-li se jednat o krátkodobou dovolenou mimo sezónu. Lepší dostupnost letecké a 

vlakové dopravy bude stimulovat poptávku po prodloužených víkendech a 

krátkodobějších pobytech ve městech a v zahraničí. Dále se změní preference vlaků 

oproti letadlové dopravě z důvodu moderních časově podobně náročných rychlovlaků. 

Svět bude stále více globální, cestování do dříve nedostupných zemí se stane rutinou. 

Bariéry způsobené nedokonalou koordinací dopravních prostředků, budou mít negativní 

vliv na destinace, které nekorespondují s poptávkou po snadné cestě a cestování po 

destinaci. Přetížení silnic má vliv na cesty soukromými vozidly a cesty autobusovou 

dopravou do cílové destinace. [8] [12] 

 

Udržitelný rozvoj a trend ekologie. 

Ekologie je obrovský trend nejenom v cestovním ruchu. Spousta firem se dnes 

prezentuje jako ekologická nebo šetrná k životnímu prostředí. Důležité je, že na toto 

zákazníci slyší. V cestovním ruchu způsobí zvýšenou poptávku po destinacích, které 

mají co dočinění s ekologií v jakékoliv formě. [5] 

Důsledky na cestovní ruch. 

Vzroste důležitost jednotlivých regionů v rámci destinace. Management 

destinace bude zaměřen mimo jiné na udržitelný rozvoj a ekologii. Poroste také 

poptávka po agroturistice nebo například hipoturistice. Preference destinací budou stále 

více spojovány s podporou místního obyvatelstva k rostoucímu počtu turistů. 

 

Preference jistoty a bezpečí 

V poslední době je každý potencionální zákazník bombardován katastrofickými 

zprávami o aktivitě teroristů a tzv. arabském jaru. Tyto situace spolu se znečištěním 

přírody nebo například striktním dodržováním pravidel koránu, či jiných tamějších pro 
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západního turistu omezujících pravidel mění trendy, chování a návštěvnost některých 

destinací v cestovním ruchu. [12] 

Důsledky na cestovní ruch. 

Turisté se budou více vyhýbat destinacím, které nejsou považovány za bezpečné. 

Při výběru také bude hrát větší úlohu voda. Dnes turisté většinou poptávají klasickou, 

průhlednou vodu. Kvalita vody může být brána i jako kvalita pitné vody, která 

v některých přímořských oblastech nabývá jiného významu než u nás. Potencionální 

zákazníci také více budou dbát na standardy ubytovacích zařízení. 

 

 

5.2 Seniorský cestovní ruch 

Hlavním důvodem rozvoje tohoto odvětví sociálního cestovního ruchu je 

demografické stárnutí obyvatelstva a do nedávna ekonomický růst, který zvyšuje kupní 

sílu seniorů. Díky těmto faktům, se nejspíše stane seniorský cestovní ruch 

nejdůležitějším trendem, a proto je zde vybrán. Problém stárnutí obyvatelstva je dnes 

dvojího typu, respektive dvojího stárnutí. Kdy se zvyšuje počet seniorů a také se 

zvyšuje délka života člověka díky lepší zdravotní péči. Velkou změnou pro seniory je 

v poslední době výběr dovolené podle odlišných kritérií než v minulosti. Dříve senioři 

vybírali dovolené a zájezdy podle ceny. K seniorskému cestovnímu ruchu z důvodu 

podobných potřeb a služeb patří cestovní ruch pro postižené. Tato skupina účastníků 

v cestovním ruchu tráví na dovolené dlouhou dobu a často využívají mimosezónní 

pobyty. V této kapitole jsou níže postupně uvedeny specifika a potřeby seniorů. [8] [35] 

 

Definice seniora  

V tomto tématu může nastat problém při otázce definice seniora, protože záleží 

na úhlu pohledu při definování. Senior je člověk završující svoji životní fázi, je 

označován za turistu třetího věku. Věk seniora je relativní, záleží na úhlu pohledu. 

Druhy pohledů jsou dva, a to ekonomický a biologický. Například z ekonomického 

pohledu (státu), neboli kdy má člověk nárok na penzi s určitou dobou pojištění je min. 

62 let na rok 2013. Pro některé jde o seniora už od 50 let, z českých a evropských 

statistik je nahlíženo na seniora od 65 let. Z pohledu cestovního ruchu je senior alespoň 
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55- ti respektive 65- letý. Nicméně přesný okamžik, kdy se stane člověk seniorem nelze 

obecně vymezit, záleží na jedinci, na jeho fyzickém a duševním stavu. V budoucnu 

navíc bude nutné neustále upravovat věk, kdy člověk může jít do důchodu. Tím se zvýší 

produktivní věk a sníží se počet seniorů z ekonomického hlediska v porovnání se 

segmentací v dnešní době.  

 

 

Charakteristika věkových skupin seniorů 

V dnešní době nelze brát seniora jako plošné označení. Každá věková struktura 

seniorů má jiné potřeby a požadavky. A proto je vhodné seniory rozdělit podle těchto 

parametrů. Věkové skupiny jsou rozčleněny podle možností v daném rozmezí, protože 

s rozdílným stářím seniora korespondují různé preference, zvyky a potřeby v cestovním 

ruchu i v obecném životě.  

Skupina 55 až 62 doposud pracující senioři, zpočátku nepobírající důchod od 

státu. Preferující zdravotní a relaxační funkci dovolené. Jejich děti jsou samostatné a 

tato skupina se může věnovat věcem, které dělali dříve nebo dělat nemohli. Vzhledem 

k věku jsou často stále v dobrém zdravotním stavu a snaží se dávat najevo, že věk pro 

ně není překážou do takové míry, kdy nahrazují svůj skutečný věk subjektivním věkem. 

Senioři se totiž cítí o deset let mladší, než jim ve skutečnosti je. V této věkové kategorii 

senioři mají velké finanční prostředky z důvodu dlouhodobé praxe a následného 

vysokého ohodnocení v práci. V tomto časovém rozpětí si senior uvědomuje, že jeho 

život spěje přeci jenom ke konci, to znamená, že si snaží více užívat než dříve. [8] [35] 

Skupina 63 až 74 většinou nepracující senioři, pobírající důchod od státu. Mají 

velké množství volného času oproti minulosti, kdy pracovali. Z toho ovšem vyplívají 

menší získávané finanční prostředky oproti minulosti, nicméně v průběhu života 

nashromáždili majetek, ze kterého jim plyne určitý příjem. Často se chtějí vzdělávat a 

doplnit své znalosti. Proto vyhledávají různé poznávací zájezdy, navštěvují kulturní a 

umělecké akce. Velkou změnou oproti minulé kategorii je zpřeházení preferencí potřeb. 

Kdy cestovní ruch se posouvá do vrchních pozic potřeb i z tohoto důvodu je senior 

velmi vhodný zákazník v cestovním. [8] [35] 

Skupina 75 a více v této věkové skupině mají senioři podobné potřeby jako 

skupina 63 – 74. Objevují se zde turisté, kteří mají zdravotní problémy, přesto cestují. 
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Jejich fyzický a psychický stav se projevuje na poptávce po zaměření zájezdů. Reálný 

věk této věkové skupiny je totožný se subjektivním cítěním věku. [8] [35] 

 

Segment senioři v cestovním ruchu a jejich potenciál 

Jak bylo zmíněno, senioři jsou ideálními zákazníky na klasickou dovolenou. V 

současné době se evropští senioři podílí na celkovém počtu delších dovolených (tj. 4 a 

více přenocování) přibližně 15 %. Většina těchto dovolených je realizována v rámci 

domovské země. Za povšimnutí jistě stojí, že zatímco mladší věkové skupiny realizují 

největší objem dovolených, starší věkové skupiny uskuteční o něco více dovolených v 

přepočtu na jednoho turistu ročně. V průměru tak evropský senior uskuteční ročně 2,1 

dovolené, mladší turista pak 2 dovolené.  Faktem také je, že senioři uskutečňují díky 

svému velkému časovému fondu největší počet přenocování. Senior je jednoduše 

ideální zákazník, má spoustu volného času. Díky tomu může využít mimosezónní 

nabídky. 70 % seniorů využívá termíny mimo hlavní sezónu, nejčastěji měsíc říjen. 

Tímto zajišťuje zaměstnanost v turistických centrech po delší dobu. Díky výše zmíněné 

časové flexibilitě senioři nakupují first minute zájezdy, protože si mohou dovolit 

plánovat dopředu s budoucí jistotou volného času v daném termínu. [1] [5] [35] 

Příjmy seniorů obecně nejsou velké, nicméně jsou fixní, pravidelné a v ČR za ně 

ručí stát valorizací. To znamená, že senior si může naplánovat svoji finanční 

budoucnost. Dalším plusem je že většina seniorů vlastní nemovitost. Tudíž má menší 

náklady na bydlení. Z výzkumů UNWTO, které zjišťovaly postavení výdajů na 

cestování a péči o vlastní zdraví mezi seniory ve vyspělých zemích, vyplývá, že je řadí 

na první příčku mezi všemi výdaji a na cestování vynakládají dokonce vyšší částky než 

na běžné spotřební výdaje. Typický senior, je také velmi loajální a v případě, že si ho 

například cestovní kancelář získá, je možné že bude dále využívat jejích služeb. 

Z těchto všech důvodu je senior opravdu ideálním zákazníkem v cestovním ruchu. [1] 

[5] [35] 

Dalším typickým rysem seniora je nechuť k uspěchané dovolené, kdy se každý 

snaží zažít co nejvíce. Delší dovolenou, kterou senioři preferují je minimalizováno časté 

balení, vybalování a delší časový úsek na adaptaci. Senioři se snaží dále rozvíjet své 

obzory a vzdělání a proto často cestují na různé poznávací zájezdy. V případě cesty je 

typickým znakem cestování ve skupinách a to až z 80 %. V případě, že senioři necestují 



35 
 

ve skupině, často berou svá vnoučata, individuální cestování není časté. Dalším 

typickým znakem je specifické myšlení. Tato věková skupina je stále silně ovlivněna 

druhou světovou válkou i komunismem, ve kterém žili většinu života, proto mají senioři 

tendence ke skromnosti, slušnému chování, šetrnosti, patriotizmu a malé ochotě 

riskovat. Na grafu 5.1 jsou vyznačena vhodná období pro pobyt seniorů v přímořských 

turistických oblastech, kdy zde panují dostatečné teploty a množství turistů není tak 

velké. Senioři samozřejmě nejsou zcela jednotná skupina a každý jedinec může být jiný, 

přesto mají jako skupina obyvatel nejvíce společného. [5] [18] [35] 

 

Shrnutí potřeb a specifik seniorů 

Senior je opravdu specifický zákazník, ať už pro jeho potřeby, nebo pro 

množství jeho volného času. Proto je vhodné si jeho specifika utřídit podle forem 

služeb. 

Ubytování – senioři potřebují vyšší standard ubytování, například lůžko musí 

být pohodlnější a vyšší než normální. Ubytování by mělo být také vybaveno madly 

v sociálních zařízeních. V některých případech je také potřeba bezbariérový přístup a 

lepší osvětlení. Důležitá je také soukromá koupelna a větší asistence personálu 

v ubytovacích zařízeních. 

Stravování – Nejvhodnější je výběr z jídelního lístku nebo švédského stolu 

z důvodu potřeby vhodného výběru ke zdravotnímu stavu a různým dietám. 

Výběr vhodných aktivit - nabídka by měla mít nejenom pasivní činnosti, jako 

odpočinek, ale i aktivní, jako různé kulturní akce, v případě sportu je ideální plavání či 

pěší turistika nebo cyklistické výlety. Motivem pro cestování seniora je mimo jiné 

zlepšení jeho zdravotního stavu. Tudíž nějaká aktivita se očekává. 

Vyšší záruky bezpečnosti a kvalitní konzervativní služby – senioři si vybírají 

klasická bezpečná letoviska, vyhýbají se exotickým zemím a prvku dobrodružství 

očekávají dobré zorganizování s minimem stresových situací. V případě, že senior 

cestuje do exotické země, je to většinou z důvodu nerespektování jeho stáří, kdy tímto 

gestem si chce dokázat, že je stále schopný. 
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Graf 5.1 Vhodné využití destinací seniory (zvýrazněno červeně).  Zdroj: Vlastní  

 

Motivace seniorů cestovat 

Hlavním motivem seniorů k cestování je odpočinek. S tímto faktem souvisí 

kategorie wellness. Senior nemá tak dobrou regenerační schopnost jako mladý člověk, 

proto relaxaci potřebuje častěji a po delší dobu, jelikož v krátkém časovém horizontu se 

nestačí adaptovat a tím jeho dovolená ztrácí význam odpočinku. Dalším motivem je 

potřeba společensky žít, proto většina seniorů cestuje ve skupinách nebo s vnoučaty a 

neočekávají pouze věci jako slunce, písek a moře, ale i určitou přidanou hodnotu na 

dovolené, jakou je právě sociální aspekt být ve společnosti. Den typického seniora je 

navíc velmi stereotypní, proto motivem je i útěk z rutiny. Protože senior završuje svůj 

život, snaží se dimenzovat co nejvíce zážitků, respektive dohnat to, co dříve chtěl, ale 

z nějakého důvodu nemohl a cestování je hlavním prostředkem jak zážitky získat. [35] 

 

 

5.3 Wellness v cestovním ruchu 

Současný boom tohoto druhu cestovního ruchu zasáhl i Českou republiku. Sice 

později než v západních zemích, ale přece. Proto je wellness vybráno v této práci jako 

jeden z hlavních trendů. 

Co se týče definice wellness, není ji jednoduché stejně jako definici seniora 

jednoznačně určit. Každá země si navíc vysvětluje pojem wellness dalo by se říci po 

svém. Existuje velké množství definic a ne všechny jsou stejné, ale většina definic se 
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shoduje v tom, že wellness zlepšuje duševní i psychické stránky člověka. Wellness je 

fenoménem naší doby. Jedná se o celosvětový proces, který vede k větší propojenosti 

lidí a zemí světa. Je zapříčiněn zejména rozvojem a usnadněním mezinárodních vztahů, 

zkvalitněním informačních a komunikačních technologií, rozvojem dopravy a hlavně 

akceptování zdravého životního stylu.  

V poslední době je slovo wellness čím dál více skloňováno a stává se po 

seniorech největším trendem cestovního ruchu. Tento pojem dnes není možné chápat 

pouze jako službu, ale také například jako synonymum právě zdravého životního stylu. 

Zainteresovaní lidé v oboru mluví o wellness jako o kultuře těla, duše a mysli. Současné 

pojetí vychází z řeckého ideálu kalokagathia – tedy harmonie krásného těla (řecky 

„kalós“) a dobrého ducha (řecky „agáthos“). Slovo wellness vzniklo z anglických slov 

wellbeing a fitness a překlad těchto slov znamená něco jako být v pohodě. Proto 

hlavním cílem wellness je cítit se dobře po stránce psychické i fyzické. [21]  

 

Historie wellness 

Stejně jako v ostatních kapitolách je zde vhodné si upřesnit historii wellness. 

Existuje více výkladů, jak vznikl koncept wellness. Počátek myšlenky tohoto trendu 

sahá až ke kořenům lázeňství, jehož principy se využívají již od pravěku. Historicky se 

tedy wellness a lázeňství vyvíjelo společně. Rozdíly v chápání lázeňství a wellness se 

začaly vytvářet až od 20. století, kdy začaly být tyto služby poskytovány i mimo 

lázeňské provozy. Proto je zde zaměřeno na toto století. Průlomem a odlišení od 

lázeňství bylo vydání knihy High Level Wellness (wellness na vysoké úrovni), autorem 

této knihy byl americký lékař Halbert L. Dunn. V této knize představil svoje myšlenky a 

názory na zdravý životní styl, tyto myšlenky a názory pojmenoval právě wellness. 

Wellness chápal jako způsob orientovaný na psychické i fyzické zdraví člověka. Tato 

kniha se nejdříve moc neprodávala, ale důležité byly myšlenky zachycené v této knize. 

Pojem wellness časem převzali lékaři i veřejnost, nejprve v USA posléze v Evropě. 

Myšlenky byly dále šířeny a v roce 1977 se přistoupilo v americkém státě Wisconsin k 

založení „National Wellness Institute. Tento institut stále existuje a je to nezisková 

organizace, která se snaží propagovat wellness po celém světě. Postupně se časem měnil 

význam tohoto pojmenování, začalo spíše nabývat hodnot cítit se lépe nebo užít si 

potěšení smyslů z původního významu slova psychické a fyzické zdraví člověka. 
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Zejména v Německu, později i v dalších státech, došlo v 80. letech k výraznému 

rozmachu wellness center a specializovaných hotelů. [21] 

Dnes je slovo wellness bráno spíše jako komerční označení. Tento trend se stal 

velmi dobrým obchodním artiklem a výhodou držitelů tohoto statusu. Nově také vznikl 

pojem – selfness, toto označení je dalším stupněm wellness. Jedná se o novou kulturu 

sebepoznání, která kromě pocitu pohody, relaxace, péče o vlastní zdraví zahrnuje i 

požadavek na lepší ovládání svého života, větší osobní kompetence. V rámci selfness se 

člověk musí soustředit na následující: [21]  

 zdravě jíst,  

 pravidelně sportovat,  

 najít rovnováhu mezi prací a volným časem (tzv. work-life balance)  

 pečovat o dobré vztahy se svým sociálním okolím  

 přijmout tyto změny trvale do svého života.  

 

Rozdíl mezi wellness a lázněmi 

Pro správné pochopení wellness je důležité vymezení jeho rozdílnosti a 

shodných prvků s klasickým léčebným lázeňstvím. Největší rozdíl spočívá v tom, že 

lázeňství má v sobě zakotvenou léčebnou funkci. Jeho hlavním cílem je léčit či 

doléčovat zdravotní komplikace. Kdežto hlavní funkcí wellness je zdravotní styl a tím 

předcházení zdravotních problém. V ČR je lázeňství pevně zakotveno v poskytování 

zdravotní péče. V současné chvíli je lázeňství oproti wellness na ústupu. Důvodem je 

zejména méně časté přidělování pobytů v lázních ze strany zdravotních pojišťoven. [21] 

Další rozdíl je v rozpise procedur a služeb v rámci lázeňské péče. Je dán pevný 

rozpis, nebo aspoň méně liberální, než je tomu ve wellness. Rozdílem je také 

financování. Lázně jsou většinou placeny z prostředků zdravotních pojišťoven, 

respektive propláceny zákazníkům a wellness je zcela financováno zákazníky, neboli 

jsou zde samoplátci. Existence lázeňského zařízení je také vázána na přítomnost 

přírodního léčivého zdroje, zatímco wellness může fungovat i bez jakékoliv přírodní 

podmínky. Z ekonomického hlediska je také důležitý rozdíl v průměrné délce pobytu. 

V klasických lázních trvá délka pobytu většinou mezi týdnem a měsícem v závislosti na 

léčebné proceduře. Wellness pobyty jsou kratší a jde například o záležitost dvou – tří 
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dnů,  prodlouženého víkendu či týdenní pobyt ve wellness hotelu. Dle názoru autora 

práce, je největším rozdílem oproti lázeňství ve filozofii a způsobem přístupu 

k životnímu stylu. Nicméně wellness a lázeňství mají mnoho společného a to příznivé 

účinky na lidské tělo. Také podobnou infrastrukturu a pozitivní multiplikační efekt 

v ekonomice. [21] 

 

Popularita wellness. 

V dnešní uspěchané době se rychle mění životní styl, mění se i zatížení 

organizmu v zaměstnání, přibývá stresových situací. Celkově je na člověka větší tlak po 

fyzické i psychické stránce a proto ideálním odpočinkem je z tohoto pohledu wellness, 

ta jak bylo zmíněno, má vliv na obě části člověka. 

V ČR je v poslední době wellness opravdu populární na vině jsou nejenom výše 

zmíněné důvody. Dalším důvodem je bezesporu menší podpora lázeňských pobytů ze 

strany zdravotních pojišťoven. Tito zákazníci, kteří dříve navštěvovali lázně, dnes 

navštěvují spíše lépe přístupné wellness centra. 

 

Místa čerpáni služeb wellness 

Čerpat tyto služby je možné víceméně všude, jak vyplívá z obr 5.2, kde wellness 

může být dosaženo pouze v příznivém životním prostředí a za předpokladu dobrého 

zdraví. Důležité jsou také dobře fungující sociální vztahy. Uvažuje se zde i o 

možnostech, při kterých je sice jedinec postižen chatrným zdravím, ale může se opřít o 

dobře fungující sociální a kulturní vztahy. Druhou krajní možnost spatřuje v případě 

nefungujících sociálních a kulturních vztahů a špatném zdraví. Halbert L. Dunna 

uvažuje i o možnosti, při které je sice jedinec postižen chatrným zdravím, opřít se však 

může o dobře fungující sociální a kulturní vztahy. Opačnou možností je pak situace, kdy 

je zdraví na vysoké úrovni, ale ohrožují ho špatně fungující sociální vztahy a nemožnost 

kulturního vyžití. Označuje ho za vznikající wellness na vysoké úrovni. 

Nicméně čerpání těchto služeb většinou probíhá v prostorách wellness centrem, 

lázní, případně hotelových lázní. 

Wellness centra obvykle zahrnují fitness, beauty salon a relaxační centrum 

nabízející masáže, koupele, nebo vířivky a bazén.  
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Hotelové wellness služby buď tvoří doplňkovou službu k ubytování, nebo je 

celková strategie hotelu založena na wellness filosofii. Wellness hotely jsou vybaveny 

relaxačním centrem, bazénem, beauty salonem či fitness centrem.  

Lázeňská wellness zařízení nabízejí kromě klasických léčebných procedur i 

wellness procedury. V současné době je tento trend silně na vzestupu.  

 

 

 

 

Obr.  5 .2 Wellness podle Halberta L. Dunna. [21] 

Symbol na obrázku 5.3 má představovat propojenost duše, mysli a těla (tři 

kruhy). Vertikální šipka vzhůru představuje životní cyklus člověka a je vychýlená od 

středu nejspíše kvůli naznačení správného směru, nikoliv striktního vymezení přesného 

chování v životě. 
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Obr. 5.3 Symbol wellness prvně použitý Halbertem L. Dunnem [21] 

 

 

5.4 Kongresový a incentivní cestovní ruch 

Tato specifická forma cestovního ruchu patří poslední dobou k nejvíce 

lukrativním oblastem tohoto oboru a jde bezesporu o dynamicky se rozvíjející trend 

v cestovním ruchu.  Proto byl zařazen do této práce. Kongresový a incentivní cestovní 

ruch se často označuje zkratkami KIT nebo MICE, proto dále bude označován MICE. 

V širším kontextu zde jde o fórum kvalifikovaným lidí, kteří se snaží dostat v diskuzi ke 

kvalifikovaným a konstruktivním výsledkům. K lukrativitě přispívá také to, že účastníci 

MICE jsou většinou ze středních nebo vyšších vrstev, jsou často vzdělaní a mají 

tendenci více utrácet v průměru dokonce až třikrát více než klasický turista (2500 – 

3000 Kč za den). Podle CzechTourism jsou průměrné denní výdaje kongresového 

turisty celkem 6000 Kč na den. Ve vyspělých kongresových zemích se tento druh 

turismu podílí na celkovém obratu cestovního ruchu až 15%. Přínosem pro danou zemi, 

ve které se konal některý z druhů kongresového a incentivního cestovního ruchu není 

jen z ekonomické stránky věci ale také prezentování země samotné i prezentování 

pracovníků této země.  Na druhou stranu mají kongresoví turisté mnohem vyšší nároky 

na kvalitu poskytovaných služeb a hlavně dostačující zázemí, protože během kongresu 

se konají různé doprovodné akce před, během a po události. Vysoké nároky na konání 

takové akce zapříčiňují konání ve větších městech, kde je možné nabídnou potřebné 

služby a prostory. [1] [19] 
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Na tab. 5.1 je patrná výše zmíněná lukrativnost a vyšší utrácení tohoto trhu ve 

srovnání s ostatními druhy. Na druhou stranu jsou velké vstupy do tohoto odvětví, kdy 

navíc není zcela jistá návratnost a vůbec konání akcí v daných prostorách. 

 

Druhy nákladů Služební cesta Kongres Léčebný pobyt 

Na cestu 110 113 44 

Dopravu 15 18 6 

Ubytování 58 58 38 

Stravování 20 26 14 

Nákupy 14 25 12 

Služby 7 7 5 

Celkem 224 247 119 

Tab. 5.1 Srovnání výdajů cestujících podle ruchu v měně USD [29] 

 

Rozdíl mezi kongresovou a incentivní turistikou 

Mezi těmito pojmy panuje určitý rozdíl. Proto je vhodné si jej ujasnit. Odlišnost 

kongresu a incentivy spočívá v rozdílném zaměření jejich aktivit. V kongresu jde spíše 

o rozvoj znalostí a v incentivě o sbližování i motivaci lidí, nejčastěji zaměstnanců. Níže 

jsou tyto termíny popsány podrobněji. 

Kongresová turistika - je specializovaná forma cestovního ruchu, která 

zahrnuje soubor činností - zaměřených na výměnu spíše vědeckých a odborných 

vědomostí a zkušeností nebo zážitků spojených s cestováním a pobytem lidí v 

kongresovém místě. Také jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu 

nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. [14] 

Incsertivní turistika - akce jsou více zaměřeny na zvýšení motivace účastníků 

těchto akcí. Jedná se o akce  ,,za odměnu‘‘ se zábavnými či společenskými programy. 

Často jsou akce organizovány firmami pro své zaměstnance, klienty, partnery, 

dodavatele apod. V praxi bývá, z pragmatických důvodů, propojována incentivní náplň 

s náplní vzdělávací, neboť pak jsou náklady na takovou akci snáze odůvodnitelné. [14] 
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Vývoj MICE 

Stejně jako ostatní podobné kapitoly, i tato má svoji historii a pro správné 

pochopení je dobré si ji ujasnit. Vůbec prvním krokem ke vzniku kongresů byla lidská 

potřeba setkávat se. Jak je patrné v tab. 5.2 prvním kongresovým městem se stal Řím. 

Až do roku 1814 to byl jediný významný kongres, kdy politická situace vyžadovala 

oficiální rozdělení Evropy, a proto se v tomto roce uskutečnil Vídeňský kongres. Další 

akce se konaly v podobném duchu až do konce druhé světové války, kdy došlo 

k velkému a dynamickému rozvoji západních zemí. Tehdy se začali rozšiřovat incentivy 

pro manažery, zaměstnance, obchodníky a různé druhy prodejců. K tomuto rozvoji 

došlo díky spolupráci jednotlivých regionů a zemí. V ČR nastal rozmach až po revoluci 

pod vlivem zahraničních investic. S těmi do ČR přišel nový druh managementu, kdy 

vedení takto motivovalo své zaměstnance. Dnes v celém světě dochází k rozvoji MICE 

spolu s globalizací a postupem času upadá význam Evropy i Severní Ameriky a 

kongresové akce se přesunují do Asie. [14]  

 

Město Rok Téma Název  

Řím 17. století lékařství Kongres lékařů 

Vídeň 1814 -1815 uspořádání Evropy Vídeňský kongres 

Londýn 1851 Průmysl 

Great Exhibition of the Works of 

Industry of all Nation 

Paříž 1889 

vynálezy (Eiffelovy 

věž)  Exposition Universále 

Atény 1896 olympijské hry Letní olympijské hry 

Brusel 1958 

Svět obecně 

(atomium)  

Exposition Universelle et International 

de Bruxelles 

Tab. 5. 2 Důležité události MICE [14] 

 

 Druhy a členění 

Členění je důležité, protože ne všechna města můžou například splnit požadavky 

na vhodné prostory, dostupnost ve formě mezinárodního letiště a vhodných 

doprovodných akcí. 
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Členění podle počtu účastníků: 

 malé do 50 účastníků, 

 středně velké od 50 do 300 účastníků, 

 velké více než 300 účastníků. 

Členění akcí kongresového turismu:  

 kongresové akce, 

 výstavní a veletržní akce. 

Dělení kongresových měst 

Města první volby – disponují velkým množstvím ubytovacích a kongresových 

zařízení v hodnotách 2-3* hotelových pokojů.  Tyto prostory musí být podloženy 

dostatečnou možností stravování a dalších doplňkových služeb k MICE ve kvalitě 4 – 5 

hvězdiček. Mají mezinárodní letiště, ze kterého se lze jednoduše dostat do světových 

center. Města jako taková musí být atraktivní z pohledu kultury nebo přírody. [19] 

Města druhé volby - disponují množstvím ubytovacích a kongresových zařízení 

v hodnotách 1 – 1,5* hotelových pokojů.  Tyto prostory musí být podloženy 

dostatečnou možností stravování a dalších doplňkových služeb k MICE. Mají 

mezinárodní letiště vzdálené maximálně dvě hodiny od města, ze kterého se lze 

jednoduše dostat do světových center. Města jako taková musí být atraktivní z pohledu 

kultury nebo přírody. [19] 

Města třetí volby - - disponují velkým množstvím ubytovacích a kongresových 

zařízení v hodnotách  0,5 – 1* hotelových pokojů.  Tyto prostory musí být podloženy 

dostatečnou možností stravování a dalších doplňkových služeb k MICE. Mají 

mezinárodní letiště vzdálené maximálně dvě a více hodin od města, ze kterého se lze 

jednoduše dostat do světových center. Města jako taková musí být atraktivní z pohledu 

kultury nebo přírody. [19] 
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V tabulce 5.3 jsou vyjmenovány nejdůležitější druhy kongresů a incentiv. 

Seminář 
Setkání nebo série setkání zaměřujících se na aktuální problémy a úkoly, 

jež jsou předmětem zájmů účastníků. 

Sympozium 
Setkání odborníků v daném oboru, kteří jsou vedeni k hledání optimálního 

řešení monotematického problému. 

Kongres 

Setkání většího množství lidí odborného zaměření. Obsahem jsou 

přednášky, formální a neformální diskuze. Výsledkem kongresu je spíše 

teoretický a vědecký význam. 

Konference 
Zpravidla kratší než kongresy. Závěr a východisko uvedeno v závěrečném 

protokolu. 

Kolokvium 
Setkání osob akademického vzdělání. Cílem je výměna informací. Má 

tematický a pracovní charakter. 

Výstava 
Propagační akce za účelem vzdělávání, má spíše kulturní charakter a 

mohou se zde vystavené produkty i prodávat. 

Workshop 
Setkání podnikatelských subjektů za účelem předání informací a 

zkušeností. Může probíhat v rámci veletrhu. 

Tab. 5.3 MICE pojmy [34]  

 

 

Specifika  MICE  

  

Kongresová turistika nepodléhá tak snadno negativním vlivům, jako ostatní 

druhy cestovního ruchu. Je velmi zisková, ale je třeba velkých vstupů do odvětví. Jsou 

zde velmi důležité doplňkové akce, které se podílí na velké časti ekonomiky 

kongresového cestovního ruchu. Konání takových akcí probíhá většinou ve velkých 

městech s rozvinutou infrastrukturou a vhodnými doplňkovými službami 

k doprovodným akcím kongresu nebo incentivy. Tento druh turistiky je velmi 

specifický v ohledu na sezónnost, která je odlišná od ostatních druhů, kdy vrcholem je 

léto. Struktuře je věnováno níže. MICE dále má velmi silný multiplikační efekt (rozvíjí 

další odvětví) a nese sebou náročné požadavky na služby. [14] 

Kongresový a incentivní cestovní ruch je podle grafu 5.2 velmi specifický 

v oboru cestovního ruchu. Má dvě fáze vrcholu a hluboký propad v období mezi 

červencem a srpnem kdy dosahuje oproti maximu jiných druhů cestovního ruchu, téměř 

na dno a poté prudce stoupá, dále znovu klesá a přichází pozvolný nárust.  
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Graf sezónnosti 
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Graf 5.2 Sezónnost MICE [14] 

 

 

 

Organizace MICE 

Kongresový a incentivní cestovní průmysl zahrnuje velké množství asociací. 

Níže jsou vyjmenovány nejdůležitější asociace v tomto oboru. Cílem asociací je 

nejčastěji obecně podporovat své členy a v rámci možností pomáhat například 

vhodnými informacemi a daty.  V ČR zastřešují kongresový a incertivní cestovní ruch 

Asociace českých cestovních kanceláří, Asociace hotelů a restaurací, Asociace krajů ČR 

atd. 

Icca (International Congress and Conventions Assotiation) - Tato organizace 

se věnuje zejména v oblasti pořádání kongresů a veletrhů, také se věnuje 

shromažďování různých dat a tvoření statistik.  

UFI – (Global Association of the Exhibition Industry) - Tato asociace 

sdružuje velké firmy v oboru veletrhů a výstav a zároveň důležité subjekty v oboru 

MICE. Zajišťuje také různá data a informace. 

SITE (Society of Incentive and Travel Executives) -  Mezinárodní organizace 

zaměřena na rozvoj cestovního ruchu a sdružování poskytovatelů kongresového a 

incentivního cestovního ruchu. 
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Růst  MICE průmyslu 

Tento druh průmyslu je velmi lukrativní, jak lze vidět na grafu 5. 3 počet 

událostí tohoto typu stále roste. Co se týče ekonomické recese, ta se podepsala spíše na 

stagnaci z důvodu velké rezistence kongresového a incentivního průmyslu na negativní 

ekonomické vlivy.   
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Graf 5.3 Růst velkých událostí MICE ve světě[14] 

 

Země a města s největším počtem událostí kongresového a incentivního cestovního 

ruchu. 

Tento druh cestovního ruchu zaopatřují jak je patrné na tabulce 5.4, zejména 

Evropa a Severní Amerika. Nicméně tento vývoj nekoresponduje s vývojem světové 

ekonomiky, kdy se dostávají do popředí asijské země. V těchto zemích se navíc rozvíjí 

infrastruktura a služby, což je pro tento průmysl důležité. V budoucnu se proto 

předpokládá přesun kongresů do těchto zemí, zejména do Číny. 
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Pořadí Země Počet události 

1. USA 759 

2. Německo 577 

3. Španělsko 463 

4. UK 434 

5. Francie 428 

6. Itálie 363 

7. Brazílie 304 

8. Čína 302 

9. Holandsko 291 

10. Rakousko 267 

31. 
Česká 

republika 
122 

Tab. 5. 4 Země s největším počtem událostí MICE  [17] 

Největší kongresové město je z  tab. 5. 5 Vídeň, toto prvenství si drží již delší 

dobu. Sídlí zde totiž velké množství světových korporací a asociací. Je také vhodné 

svou infrastrukturou a vhodnými doprovodnými službami. 

 

 

Pořadí Země Počet událostí 

1. Vídeň 181 

2. Paříž 174 

3. Barcelona 150 

4. Berlín 147 

5. Singrapur 142 

6. Madrid 130 

7. Londýn 115 

8. Amsterodam 114 

9. Istambul 113 

10. Peking 111 

14. Praha 98 

Tab. 5.5 Města s největším počtem události MICE [17] 
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6 ANALÝZA NOVÝCH TRENDŮ CESTOVNÍHO 

RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE 

Trendy zmíněné v páté kapitole budou nyní analyzovány v podmínkách České 

republiky. Vybrány byly trendy - seniorský cestovní ruch, wellness a kongresový 

cestovní ruch z důvodu jejich důležitosti, významu v současném cestovním ruchu a 

jejich perspektivě. 

 

6.1 Analýza seniorského cestovního ruchu. 

Při této analýze je třeba nejprve zjistit, jak vznikl trend seniorů v cestovním 

ruchu v oblasti ČR. K odpovědi je nutné se podívat do posledních dvou desetiletí, kde 

se začínal vytvářet trend seniorského cestovního ruchu z důvodu růstu počtu seniorů 

zejména oproti ostatním věkovým skupinám. 

 Období od roku 1989 bylo výjimečné ve změně režimu, následované velkou 

nestabilitou z populačního hlediska, kdy v roce 1994 poprvé od 1. světové války byl 

zaznamenán nižší počet narozených než zemřelých. Tento pokles byl způsoben 

ekonomickým tlakem, ale i běžnými změnami v životě Čecha, jako je např. jistota 

příjmu. Pokles byl tak značný, že jej nepokryla ani migrační složka. Tento trend 

pokračoval až do roku 2000, kdy ročně ubývalo okolo 15000 obyvatel ČR ročně. Nízká 

porodnost a zlepšující se úmrtnostní poměry výrazně ovlivnily demografické stárnutí 

obyvatelstva a vzestup složky seniorů v celkovém obyvatelstvu. To samozřejmě mělo 

vliv na kupní sílu tohoto segmentu. Růst stárnutí populace a růst vrstvy seniorů lze vidět 

na obrázku 6.1, kde jsou porovnány roky 1991, kdy se začal projevovat růst seniorů a 

rok 2008, kdy se situace začala stabilizovat. Na obrázku lze pozorovat i obrovský 

pokles předproduktivních obyvatel. 
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 Obr. 6.1 Porovnání věkových skupin mezi lety 1991 a 2008 [38] 

 

Demografický trend od roku 2009 do 2066 dále předpokládá, že populace ČR 

bude stále progresivně stárnout, jak je patrné z  Tab. 6.1, kdy podíl lidí starších 65 let, 

kdy senioři pokrývali v roce 2009 asi 14 až 15 procent obyvatelstva a v roce 2066 se 

jejich poměr zvýší na předpokládaných 30 až 35 procent obyvatelstva. Jak je typické 

pro Čechy, nebudou se chtít stěhovat a senioři prožijí svůj život vesměs tam, kde se 

narodili. 

Kraj 
0-14 let 15-64 let 65 a více let 

2009 2035 2066 2009 2035 2066 2009 2035 2066 

Hlavní město Praha 12,2 10,3 10,8 72 62 51,2 15,8 27,8 38 

Středočeský kraj 14,9 12,8 12,6 70,8 62,4 54,2 14,2 24,8 33,2 

Jihočeský kraj 14,4 12,7 12,2 70,8 61,1 52,7 14,8 26,2 35,1 

Plzeňský kraj 13,8 12,4 12,2 70,9 61,4 52,9 15,2 26,2 35 

Karlovarský kraj 14,6 12,7 12,3 71,8 61,8 53,3 13,7 25,5 34,4 

Ústecký kraj 15,2 13,6 13,2 71,5 62,5 54,7 13,3 24 32,2 

Liberecký kraj 14,8 13,3 13 71,4 61,7 53,4 13,9 25 33,5 

Královéhradecký kraj 14,3 12,9 12,7 70 60,7 52,6 15,7 26,4 34,7 

Pardubický kraj 14,6 13,2 12,9 70,3 61,5 52,7 15,1 25,3 34,4 

Vysočina 14,5 13,2 12,8 70,3 61,1 52,2 15,2 25,7 35 

Jihomoravský kraj 13,8 12,7 12,7 70,6 61,2 52,7 15,5 26,1 34,6 

Olomoucký kraj 14,1 12,6 12,2 70,7 61,2 52,3 15,1 26,2 35,5 

Zlínský kraj 14 12,4 11,9 70,6 61,1 51,9 15,5 26,5 36,2 

Moravskoslezský kraj 14,3 12,9 12,4 71,2 61,1 52,8 14,5 26 34,8 

Tab. 6. 1 Předpokládaná skladba věkových skupin od roku 2009 po 2066 [38]  
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Počet seniorů v ČR se bude časem stále zvyšovat, to je po prognóze obyvatelstva 

jasné. Bude také velmi stoupat průměrný věk obyvatelstva v ČR, kdy podle obr. 6.3 

bude v roce 2066 průměrný věk obyvatele 49 let. V současné době oproti minulosti je 

velký rozdíl v reálné hodnotě důchodu. Rozdíl je znatelný v porovnání mezi lety 1993 a 

1996. jak lze konstatovat podle obr. 6. 2. Lze zde také zpozorovat stagnaci, ta by měla 

stále pokračovat z důvodu uzákoněné valorizace důchodů státem. V současné době 

probíhají reformy mandatorních výdajů, zejména důchodů, kdy je možné ke klasickému 

sociálnímu pojištění si připlácet další peníze a je otázkou, jak tyto reformy dopadnou. 

85

90

95

100

105

110

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Roky

R
e
á
ln

á
 h

o
d

n
o

ta
 d

ů
c
h

o
d

u
 k

e
 

s
ta

v
u

 s
p

o
tř

e
b

it
e
ls

k
ý
c
h

 c
e
n

 

Graf. 6.1 Reálná hodnota důchodu ke stavu spotřebitelských cen [33] 

 

 

Obr 6.2 Prognóza růstu průměrného věku [32] 
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Trend cestování seniorů v České republice se začal rozvíjet ve srovnání se 

západními zeměmi teprve po roku 2000. V současné době se senioři podílí v České 

republice na cestovním ruchu okolo 14 % a před deseti lety to byly pouze 4 %.  Už na 

těchto číslech je patrná perspektivnost segmentu. [18] [23] 

Typický český senior stejně jako ten evropský, cestuje nejčastěji ve skupině 

stejné věkové kategorie, nebo s vnoučaty. 78 % seniorů cestuje do ciziny, nejčastěji do 

Řecka, Turecka a poslední dobou i do Bulharska. Nejčastějším měsícem pro 

vycestování je říjen. Rozdílem od západoevropského seniora je jeho předešlý životní 

styl, kdy Čech pobýval celou dobu v komunistickém prostředí. Tento fakt na něm 

zanechal vliv zejména ve způsobu myšlení. Odlišnost od seniora v západní Evropě je  

například v přístupu k trhu. Pro českého seniora je koupě určité služby nebo statku 

laskavostí dodavatele vůči zákazníkovi (senioru), na rozdíl od západního seniora, který 

chápe fakta tak, jak jsou, respektive, že nabízející prodává pro svůj užitek a žádnou 

laskavost neprojevuje. Tento druh myšlení časem vymizí, protože do popředí se časem 

dostanou v současnosti aktivní obyvatelé, kteří začali pracovat po revoluci. Tito budoucí 

senioři jsou dnes zvyklí oproti minulé generaci cestovat. Tento trend si přenesou i do 

stáří a o to více se stane seniorský cestovní ruch lukrativnější. Dalším typickým rysem 

českého seniora je záliba v zahradničení a chalupaření, které se dříve rozmohlo 

z důvodu nemožnosti cestovat do ciziny. Chalupaření stále přetrvává a Češi patří mezi 

nejčastější majitele chat vůbec. Tyto záliby určitým způsobem ovlivňují počet seniorů 

v cestovním ruchu kvůli možnosti substituce mezi například vlastní chatou a dovolenou 

u moře. Český senior je také velmi loajální a vybírá poskytovatele podle všeobecného 

mínění nebo doporučení známého. [18] [23] 

Zbytky komunistického smýšlení nepřetrvávají pouze u seniorů. Dalo by se říci, 

že přetrvává i v tak důležité složce cestovního ruchu, jako jsou cestovní kanceláře. Ty 

oproti západním nezachycují trendy a neakceptují specializaci na segment seniorů. Je to 

způsobeno také jinou strukturou cestovních kanceláří, kdy například v sousedním 

Německu existují spíše velké cestovní kanceláře, které mají velké množství zákazníků a 

díky tomu dokázali rychleji zpozorovat narůstající trend. České cestovní kanceláře jsou 

většinou malé a existuje také fakt, že dříve seniorský cestovní ruch téměř neexistoval. 

Senior nebyl tak segmentován jako dnes a do roku 1996 Češi do 60 let necestovali. 

Důkazem je hodnota tržeb v roce 1996 od občanů starších 60 let, byla pouze 0,3 % 

v průmyslu cestovního ruchu v ČR. V současné době se senioři podílejí, jak bylo 
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zmíněno výše, na cestovním ruchu cca 14%. Zde je vidět dynamický růst. Dnes 

samozřejmě již existují speciální balíky služeb v cestovním ruchu pro seniory a některé 

cestovní kanceláře se zcela specializují na tento segment jak jako je například cestovní 

kancelář OK – TOUR, ta má dokonce ve sloganu ,,U nás je být seniorem předností“. 

Nicméně tato cestovní kancelář je spíše ojedinělá. [18] [23] 

Obr 6.4 byl vytvořen s ohledem na typické potřeby a zvyky seniorů jako je dobrá 

dostupnost a vhodná infrastruktura. Golf, lázně, památky a wellness zde byly zahrnuty 

z důvodu vhodnosti pro seniory. Na první pohled je patrné, že uspořádání není 

rovnoměrné. Největší potencionál vykazuje hlavní město Praha, nicméně ta, jako 

taková, není velká jako rozsáhlé pohoří, proto její vliv může být zkreslený. Vysokým 

potencionálem dále disponují místa, kde je velká hustota obydlení a je zde možné čerpat 

služby například lázní a wellness.  

 

 

 

Obr. 6.3 Potenciál oblastí vhodných pro seniory v ČR [35]    
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Směřování seniorů v cestovním ruchu. 

Je patrné, že v součastné době je tento druh cestovního ruchu nejperspektivnější 

a razantně ovlivňuje další trendy včetně wellness. Navíc je jasné, že nezmizí a bude 

dynamicky růst. Proto je vhodné zaměřit se právě na něj a na specifické potřeby, které 

senior vyžaduje. Dále je nutné nebrat tento segment jako celek. Podle rozdělení seniorů 

do tří skupin v teoretické části lze pozorovat, že každý preferuje jiné služby a přístup.   

Časem přijde doba, kdy nastanou problémy s vyplácením důchodů a minimální 

věk potřebný k odchodu do důchodu se bude stále zvyšovat. To znamená, senioři budou 

déle ekonomicky aktivní a tato věková skupina stále pracujících seniorů se stane o to 

více lukrativní, protože budou spotřebovávat specializované statky i služby pro tuto 

věkovou skupiny a přitom budou mít nejspíše velké příjmy z důvodu dlouhé praxe. 

Proto při zaměření na takovéto poptávající přinese velké zisky. K takové specializaci 

budou nutné velké investice do infrastruktury a ty se dají získat z peněz  EU. K rozvoji 

je třeba dále zapojit všechny složky cestovního ruchu, zejména cestovní kanceláře, které 

se budou specializovat na tento segment a nabízet vhodné balíky služeb. Senioři totiž 

nemají takovou odvahu, aby cestovali sami. Chtějí minimalizovat stresové situace, které 

přicházejí při cestování na vlastní pěst. Proto využívá služeb cestovních kanceláří jako 

zprostředkovatele. Cestovní kanceláře by měly respektovat segment seniorů. V reálu to 

znamená, že senior raději poletí, cesta autobusem pro něj není zcela vhodná, nebo 

preference zájezdů typu all inclusive. Jelikož podobná situace se stárnutím obyvatelstva 

je i v Německu, je vhodné zaměřit se na tyto zákazníky a vytvořit levnější variantu 

služeb stejné kvality jako u našich západních sousedů a tím získat jejich kapitál do naší 

země. 

 

 

6.2 Analýza wellness 

Tento trend cestovního ruchu dorazil do ČR později oproti zemím západní 

Evropy, zde se wellness  rozvíjelo již v 70.tých letech minulého století, na vině 

pozdního rozvoje v ČR byl vliv socialismu. Proto se začal rozvíjet až po Sametové 

revoluci. Teprve v posledních letech se začal rozvíjet dynamicky a v současné chvíli se 

dá říci, že wellness je jedním z největších trendů v ČR. 
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Na počátku 21. století se začal propagovat zdravý životní styl a zdravá výživa, to 

vedlo k rozvoji wellness.  Propojení těla, duše a mysli v ČR není chápáno stejně jako 

v západních zemích, takové chápaní se rozvíjí až opravdu v posledním období. Dalším 

důvodem rozvoje je vnímání lázeňství. Vnímání lázeňské péče v USA, Kanadě, Británii 

a dalších podobných státech znamená spíše relaxace, odpočinek, kosmetická péče apod. 

Kdežto v ČR si lázně zachovávají medicínský a ozdravný proces. Lázeňská péče je zde 

obecně brána jako kvalitnější nebo určité zajištění kvality z důvodu nutnosti získání 

statusu lázní od státu po splnění náročných podmínek. 

Dnes v ČR wellness získává stále větší popularitu a představuje proto velmi 

perspektivní obor podnikatelské činnosti. Wellness služby mohou být čerpány v rámci 

lázeňských míst, které nabídku wellness služeb zahrnují do svých produktových balíčků 

nebo čerpat zcela samostatně ve formě specializovaných beauty a fitness studií a 

komplexních wellness center. To v našich podmínkách znamená obvykle prostory pro 

sport, tenisový či squashový kurt, sál na aerobic, spinning, jógu a další druhy sportu 

nebo cvičení. Stále více se rozvíjí masáže, solária a podobné, většinou kosmetické 

služby. V ČR nejsou tak kvalitní služby wellness jako třeba v Německu a zahraniční 

zákazníci, například z této země, jsou zvyklí na větší standard než je u nás obvyklé, 

proto je třeba zabezpečit kvalitu služeb například standardizací. V Německu dále 

existuje konkrétní seznam kritérií, ke statusu wellness pod záštitou Deutsche Wellness 

Verband nebo Evropskou asociací wellness -  European Wellness Union. V ČR sice 

existuje výše zmíněná Česká asociace wellness (věnováno v kapitole 5.2), prozatím ale 

nedosahuje takových výsledků, protože byla založena teprve v roce 2007 a podle autora 

práce není zcela efektivní z důvodu neuvádění minimálních nároků na status wellness a 

smýšlení pouze jako o obchodním artiklu, nikoli o možném rozvoji wellness, to je jeden 

z problémů u nás. Dalším problémem wellness v ČR je neochota sportovat. V západní 

Evropě sportuje dvakrát tolik procent obyvatelstva, než v ČR a přitom součástí wellness 

je i pohyb. Důvodem této neochoty sportovat, je menší zájem o kulturu těla, spolu 

s menší kupní sílou obyvatelstva. 

 

Propojení wellness a seniorského cestovního ruchu. 

Seniorský cestovní ruch má vliv na ostatní nové trendy v cestovním ruchu jako 

je například právě wellness, i proto je zde uveden. Podle specifik seniorského 

cestovního ruchu, zmíněných výše, jako velký časový fond náchylnost ke zdravotním 
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problémům a hlavně vzrůstajícím počtům, je senior ideálním zákazníkem cestovního 

ruchu. Dále je pro seniory v ČR a ve světě typické postavení výdajů na cestování a péči 

o vlastní zdraví na jednom z prvních míst, často dokonce vyšší než běžné spotřební 

výdaje. 

Kvůli preferencím seniorů ve wellness je třeba rozdělit seniory do dvou skupin, 

ke srovnání mladších aktivních lidí a právě seniorů. V této analýze bude brán senior 

jako 50 a více letý. 

 Zákazníci do 50 let se soustředí většinou do hotelových sportovních wellness 

center (cca 70 %) a využívají zde bazén, whirpool, saunu, fitness a další cvičení 

s instruktory. Preference těchto aktivnějších služeb je způsobena lepší kondicí. 

 Zákazníci starší 50 let - tyto zákazníky již většinou trápí nějaký hendikep, který 

zamezuje využití aktivit do 50 let v takovém rozsahu. Tato skupina preferuje spíše 

regenerační procedury. Tyto služby spojené s regenerací a rehabilitací spotřebovává 

právě tato věková skupina. 

Z tabulky 6.2 je patrné zcela jiné složení preferencí aktivit seniorů ve srovnání 

se skupinou do padesáti let. Dále je zřejmé že úbytek sportovního wellness je způsoben 

menší možností pohybové aktivity. Z této tabulky lze také dedukovat přenesení 

preferencí z wellness pro estetiku na wellness rehabilitačního charakteru. 

 

Dělení aktivit wellness 
Podíl 

zákazníků do 

50ti let 

Zákazníci 

nad 50 let 

Sportovní wellness 70% 30% 

Regenerační procedury 

rehabilitačního charakteru 
30% 70% 

Regenerační procedury, 

estetického charakteru 
80% 20% 

Tab. 6.2 Vyžití aktivit wellness služeb pro seniory [26] 
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6.3 Analýza kongresového cestovního ruchu v ČR 

K analýze a vhodným radám dalšího rozvoje je nejprve nutné uvést minulost a 

současnost MICE v ČR. Na grafu 6.1. lze zpozorovat růst od roku 1998. V této době 

dochází k ekonomickému rozvoji. V roce 2000 se uskutečňuje velká MICE akce – 

Mezinárodní měnový fond v Praze, který dokázal, že ČR dokáže uspořádat akci i 

takových rozměrů.  Dále dochází k lepší dopravní dostupnosti zejména v letectví, kdy se 

rozvíjí současné letiště Václava Havla. Budují se nové kongresové prostory, zejména 

luxusnější hotely v rozmezí čtyř až pěti hvězd podle hodnocení Hotel Star Union, dále 

například probíhá renovace kongresového centra Praha. Růstu pomohl také stále 

přetrvávající image ČR jako něčeho nového, dříve nedosažitelného z pohledu 

tehdejšího rozdělení Evropy železnou oponou a také fakt, že zákazníci díky slabé 

koruně,  k porovnání - (v roce CZK/USD v roce 1994 cca 30 Kč za dolar a v roce 2013 

CZK/USD cca 20 Kč za dolar) a rozvíjejícímu se trhu předpokládali menší náklady na 

konání akce v ubytovacích službách. To však nebyla zcela pravda. Dále ČR byla a je 

mezistupeň k trhům východní Evropy a jakási laboratoř podnikatelských záměrů. 

Zhruba po roku 2004 dochází k útlumu růstu. Příčinou poklesu byla malá a nejednotná 

marketingová podpora ČR v MICE, zpětné neinvestování zisků z dřívějšího růstu do 

dalšího rozvoje nebo marketingu MICE v ČR. Dále růst koruny a velká konkurence 

sousedních států.  V současné době lobuje za konání MICE akcí v ČR agentura 

CzechTourism, tudíž by měla být marketingová strategie a prezentování ČR v zahraničí 

v dobrých rukou. [14] [29] 
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Graf 6.2 Vývoj velkých kongresových akcí v České republice. [14] 
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Jak je patrné z grafu 6. 2, sezónnost ČR je velmi podobná Evropě, mohou za to 

podobné podmínky jako ve zbytku Evropy. Nejoblíbenějším měsícem pro kongresové 

akce je září, následované měsíci květnem a červnem. V těchto měsících se konají akce 

v prostorách kongresových hotelů a kongresových center. V dalších měsících se 

objevují častěji výstavy. Nižší propad akcí v červenci až srpnu ve srovnání ČR a světem 

je důvodem zapojení států jižní polokoule v období prázdnin na severní polokouli, ve 

které se nachází ČR. 
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Graf 6.3 Sezónnost MICE ve světě, Evropě a ČR [14] 

 

Jak je patrné na obr. 6.5 nejvíce kongresových prostor, se nachází v Praze a Brně. 

V Brně nejvíce kongresových prostor nabízí Výstaviště.  Kapacity ostatních krajů ČR 

nestojí za zmínku, protože ke konání kongresu je potřeba nabídky velkého města a to 

splňuje pouze právě Praha a Brno. Kongresový cestovní ruch je v ČR velmi 

centralizován v prostorách hlavního města a dokonce Praha samotná je sama 

centralizována v prostorách městských částí Praha 1 a okolí včetně Prahy 9. 
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.

 

Obr. 6.4 Kapacity MICE v ČR [14] 

 

Prognóza rozvoje MICE v ČR 

ČR má v MICE velký potenciál, je to bezpečná, stabilní země uprostřed Evropy 

mezi západem a východem. Hlavní město Praha disponuje vhodnými kongresovými 

kapacitami a má možnost nabídnout služby v potřebné kvalitě. Navíc ČR dříve 

uskutečnila velké kongresové akce, čili má zkušenosti a případní zákazníci mohou 

investovat do již úspěšného. Tento potenciál však není zcela využit. Na vině je 

nedostatečná podpora tohoto odvětví a nesmírná konkurence okolních zemí, především 

Rakouska, hlavně města Vídně. O nedostatečném zájmu k MICE svědčí fakt, že v ČSÚ 

nejsou kromě ubytovacích zařízení žádná data nebo statistiky ke kongresovému a 

incentivnímu tématu. Statistiky vytváří pouze zahraniční organizace. Podporu MICE 

v současné době zastřešuje agentura CzechTourism a kongresové oddělení MMR. Tyto 

složky spolupracují například s Prahou. Pro podporu rozvoje je tedy vhodná maximální 

kooperace těchto složek, v zahraničí zejména  lobování pro získávání zákazníků. Dále 

vytváření jednotného kongresového image ČR jako exkluzivní kongresové země. 

CzechTourism a MMR  se k dalšímu rozvoji mohou inspirovat například ve Vídni a 
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Budapešti, což jsou největší konkurenti Prahy v konání MICE. ČR je velmi 

centralizována, jak je patrné z grafu výše, protože města mimo Prahu nemohou 

nabídnout výhody města prvního výběru. Ale jsou zde kapacity měst druhého výběru. 

 

 

6.4 Možnosti dalšího rozvoje analyzovaných trendů 

Seniorský cestovní ruch. 

 V současné době mají senioři v České republice spíše odmítavý postoj 

k informačním technologiím, zejména internetu. Nicméně nastupuje taková generace 

seniorů, která se začíná o takové věci zajímat. Časem tedy bude celá tato skupina 

používat internet jako zdroj informací k jejich cestování. Proto by bylo vhodné vytvořit 

internetový portál specializující se na cestovní ruch seniorů. Šlo by zde nalézt veškeré 

potřebné informace. Portál by byl zcela přizpůsoben seniorům a byl by jednoduchý 

k ovládání. Nyní sice existuje internetová stránka s podobným námětem, jako je 

zmíněno výše, ale nefunguje jako portál a je komerčního charakteru. Portál vznikl za 

podpory MMR, ale nenaplňuje myšlenku zdroje informací pro seniory. Provozovatelem 

stránek je totiž cestovní kancelář, která tímto prostřednictvím nabízí své produkty. 

 Potencionál seniorů je přímo úměrný jejich množství a lze s určitostí říci, 

že seniorů bude více. Přitom existuje prakticky pouze jedna cestovní kancelář 

specializující se na tento segment. Ostatní cestovní kanceláře nabízí různé balíčky 

služeb pro seniory ale k dalšímu rozvoji je nutná ryzí specializace pouze na seniory. 

Proto je vhodný vznik takových cestovních kanceláří, těch by mělo být více kvůli 

konkurenci. Tyto cestovní kanceláře budou respektovat specifika seniorů, jako je 

cestování ve skupinách stejné věkové kategorie.  

 K dalšímu rozvoji je na snadně využít faktu, že senioři výrazně slyší na 

slovo sleva a nepotřebují navštěvovat vždy jiná místa. Rádi totiž cestují na vyzkoušené 

destinace. Proto je možné vytvořit slevovou strukturu, založenou na motivaci seniorů 

cestovat na totéž místo za předpokladu stále nižší ceny při návratu. V dané destinaci, by 

dále měla probíhat kooperace jednotlivých složek. Například při doložení určitého 

dokumentu potvrzující status seniora by byla možná další sleva na portfolio veškerých 
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služeb a statků v dané destinaci. To by bezesporu zajistilo, že tento druh zákazníka 

přijde znovu a destinace či cestovní kancelář budou úspěšní. 

 

Wellness. 

 K rozvoji wellness je vhodné využít zkušeností z lázeňských služeb, 

které mají v ČR tradici, případně využít současné situace ve zdravotnictví, kdy se 

snižuje počet proplácených pobytů v lázních a je možné oslovit právě tyto zákazníky, 

kteří by jinak čerpali služby wellness v lázeňských centrech. Wellness proto může 

sloužit jako substitut lázní. 

 Lázně však nemusí být konkurentem, je možné více kooperovat wellness 

služby právě s lázněmi a tím docílit oboustrannou pomoc mezi těmito složkami. 

Spojením wellness a lázní se získá vhodná infrastruktura, která by jinak musela být 

vybudována. Dále se docílí spojení léčebného a relaxačního charakteru, který zajistí 

konkurenční výhodu. 

 Největší příležitostí rozvoje je na první pohled jeho slabina a to pozdní 

vývoj, oproti západním zemím. Velký potenciál je v možnosti čerpat inspiraci dalšího 

rozvoje právě zde. Je nesnadné vytvořit takové portfolio služeb a vybavení, které jsou 

na západě úspěšné, nebo která vykazují dle zkušeností nízké vstupy do odvětví a velké 

výstupy. 

 K vytvoření infrastruktury wellness je možné využít fondů EU po vzoru 

Polska, to vytvořilo svá wellness ze zdrojů EU a zaměřilo se na turisty z Německa, kteří 

zde tvoří 70 % zákazníků. Touto cestou může jít také wellness v ČR a přetáhnout tyto 

zákazníky díky vyšší kvalitě služeb a kooperaci právě s lázeňstvím. 

 

 Kvalita ve wellness je důležitějším atributem než jeho cena. 

Standardizovanou kvalitu je nutné zajistit razantním zpřísněním certifikačních 

podmínek ČAW, tato asociace má v současné době pouze minimální podmínky na 

kvalitu a certifikace je pouze spíše otázkou peněz. V Německu jsou nároky na kvalitu 

daleko přísnější a napomáhají dalšímu rozvoji i na tak přesyceném trhu jako je wellness 

v Německu. ČAW proto může převzít tuto náročnost při získávání statusu wellness a 

tím docílit dalšího rozvoje. 



62 
 

 Důležitou příležitostí je i specializace na segment seniorů, ti budou 

nejspíše hlavní skupinou, která spotřebovává tyto služby. Proto je vhodná specializace 

na jejich preferované procedury, respektive procedury léčebného charakteru. A 

vytvoření marketingové kampaně se zaměřením na seniory. Tím by se vytvořila 

konkurenční výhoda oproti Slovensku, Maďarsku a Polsku. V těchto státech je totiž 

wellness na vyšší úrovni než v ČR. 

 Rozvoji pomůže i větší zapojení státu v podpoře zejména prostřednictvím 

MMR, ČSÚ nebo nejlépe agentury CzechTourism. V současné době lze pozorovat 

malou podporu, například v ohledu statistik, které takřka neexistují.  

 

MICE 

 Česká republika má pouze jedno město první volby. Nicméně jsou zde 

města druhé volby, zejména Brno. To má vhodnou infrastrukturu pro konání MICE, 

hlavně v Brněnském výstavišti. To disponuje vhodnými prostory. V současné době bude 

výstaviště měnit majitele a tím se nejspíše stane Brno město. To může pomoci dalšímu 

rozvoji MICE, díky větší kooperaci jednotlivých složek a statusu města Brna při 

získávání zákazníků.  

 Možností rozvoje je zaměření pozornosti na MICE akce menšího 

charakteru. V okolí ČR totiž existuje velká konkurence v konání velkých akcí a je těžké 

se prosadit v blízkosti Vídně.  Navíc, jak bylo zmíněno, ČR má vhodná města druhé 

volby a ze všech se dá poměrně v krátkém časovém horizontu dostat do mezinárodního 

letiště v Praze. K zaměření na menší akce je potřeba i podpora složek státu, alespoň ve 

formě tvorby statistik, marketingové podpory, lobbingu nebo například pomoci při 

získání Brněnského výstaviště do rukou Brna. K získání zákazníků akcí MICE je 

vhodné nejen zaměření na menší akce, ale také zaměření se na východ. Zde totiž oproti 

západní Evropě trh roste a postupem času se nejspíše přenese těžiště MICE na tuto 

stranu. 

 V současné době existují různé trendy v MICE. Tyto trendy je třeba 

respektovat k možnosti dalšího rozvoje. Je třeba sledovat tlak na snižování nákladnosti 

MICE. Trendem je i růst MICE průmyslového charakteru a pokles veletrhů spojených 

s prezentováním destinací cestovního ruchu. Proto je perspektivní zaměření na 

průmyslové akce a tím získání většího objemu zákazníků. 
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 Dále je vhodné vytvořit image Prahy jako exkluzivního kongresového 

města a přitom snížit nákladnost konání MICE, zákaznici na takové věci totiž slyší. A 

tím získat konkurenční výhodu zejména nad Budapeští. Ta je hlavní rival v získávání 

zákazníků. Konkurovat Vídni není v současné době v možnostech Prahy. 

 K dalšímu rozvoji je nutné změnit celkové nemoderní smýšlení, co se 

týká přístupu k zákazníkům. Inspirovat se je například možné ve Vídni, jako hlavním 

městem MICE. 
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7 ZÁVĚR 

Cestovní ruch je jedním z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky, rozvoj tohoto 

průmyslu sebou přináší nové trendy a ty je třeba respektovat. V současné době tvoří 

nové trendy v cestovním ruchu zejména globalizace a vznikají spíše v zahraničí než 

v České republice, nicméně následně pak přecházejí k nám. Zde lze vidět provázanost 

cestovního ruchu. 

Hlavní cílem této práce bylo popsat současné nové trendy v cestovním ruchu. A 

provést analýzu vybraných trendů v podmínkách České republiky. Z této analýzy pak 

vyhodnotit vhodné návrhy dalšího rozvoje. Proto byla práce rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. V teoretické části byly nejprve popsány základní pojmy, aby bylo dále 

v práci vše jasné. Následně byla charakterizována standardizace v cestovním ruchu, kde 

bylo nejdříve vysvětleno, proč vůbec vznikají a jaký mají význam. Dále byly vybrány a 

popsány standardy obecně, standardizace v cestovním ruchu, nejčastěji však týkající se 

podmínek České republiky. Nejvýznamnější z teoretické části byla kapitola pět, ve které 

byly popsány dle autora jedny z nejvýznamnějších trendů ve světě. V této kapitole bylo 

nejdříve zmíněno, proč trendy vůbec vznikají a poté charakterizován seniorský cestovní 

ruch, který má obrovský potenciál a výrazně ovlivňuje další trendy. Dále wellness a 

kongresový a incentivní cestovní ruch respektive MICE. Nezbytnou součástí této práce 

je i praktická část, která se nachází v kapitole šest. Zde jsou analyzovány trendy 

zmíněné v páté kapitole. Analyzované trendy jsou seniorský cestovní ruch, wellness a 

MICE, vše v podmínkách České republiky. Z těchto analýz byly vyvozeny vhodné 

návrhy dalšího rozvoje těchto trendů, čímž autor obohatil nové poznatky v cestovním 

ruchu. Proto, dle autora byl cíl práce splněn. 

Analyzované trendy, čili senioři, wellness a MICE sehrají v cestovním ruchu 

v nejbližším časovém období významnou roli. V rámci České republiky navíc existuje 

velký prostor pro jejich rozvoj a je vhodné se jimi zaobírat. Zejména seniorský cestovní 

ruch má obrovskou perspektivu a bude určovat další trendy a vývoj. 

 

 

 

 



65 
 

Knižní zdroje    

[1] DROBNÁ, Daniela.  Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha: FORTUNA 

PRAHA, 2004. ISBN 80-7168-901-7 

[2] ELENA, Ilina Turistický trh a základny cestovního ruchu operátorů, Praha: Darnika, 

2006,  

[39] HAMARNEH, Iveta. Geografie turismu. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-

4430-8 

[3] KŘÍŽEK, Felix a Josef Neufus, Moderní hotelový management. Praha: Grada 2011. 

ISBN 978-80247-3868-0 

[4] NEJDL, Karel. Management destinace cestovního ruchu. Praha: Wloters Kluwe, 

2011. ISBN 978-80-7357-673 -8 

[5] PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ, Ekonomika turismu, Praha: Grada, 

2011. ISBN 978-80-247-3748-5 

[6] PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha: 

Grada 2006. ISBN 80-247-1014-5 

[7] PALATKOVÁ, Monika, Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve 

světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská 

integrace a mezinárodní turismus. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3750-8 

[8] RYCHLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch- podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 

Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3 

[9] TITTLEBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa. Praha: Grada, 2011. ISBN 

978-80-247-3842-0 

Internetové zdroje 

[10] ISO. ISO 9001. [online]. ISO [10.1.2013]. Dostupné z: 

 http://www.iso.cz/?page_id=38 

 

[11] ISO. ISO 14001:2004. [online]. ISO [10.1.2013]. Dostupné z: 

http://www.iso.cz/?page_id=40 

 

[12] CZECHTOURISM. [online]. CzechTourism [10.1.2013]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/etctrendy.pdf 

 

[13] CZECHTOURISM. [online]. CzechTourism [10.1.2013]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/clanky/09_03_09_seniorsky_cr.pdf 

 

http://www.iso.cz/?page_id=38
http://www.iso.cz/?page_id=40
http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/etctrendy.pdf
http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/clanky/09_03_09_seniorsky_cr.pdf


66 
 

[14] CZECHTOURISM. Analýza kongresového a incentivního cestovního ruchu.  

[online]. CzechTourism [6.2.2013].  

Dostupné z: http://vyzkumy.czechtourism.cz/0553_/analyza 

[15] IDNES.CZ, Průkopník v cestovním ruchu [online] [20 1. 2013] Dostupné z: 

http://suk.blog.idnes.cz/c/10425/Thomas-Cook-Prukopnik-v-cestovnim-ruchu.html 

 

[16] EU.ART, Cooks, holiday railway kompani , [online] [20. . 2013]  Dostupné z: 

http://eu.art.com/products/p14325227-sa-i3038175/posters.htm 

 

 [17] ICCAWORD.COM , ICCA Statistics Report 2002-2011 – Public Abstract 

[online]. [20.1.2013]. Dostupné z:  

http://www.iccaworld.com/cdps/cditem.cfm?nid=4036 

 

[18] MAGAZIN.CESKÉNOVINY.CZ Senioři tvoří větší část klientů cestovních 

kanceláří [online]. [1. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/seniori-tvori-stale-vetsi-cast-klientu-cestovnich-

kancelari/859357 

 

[19] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, MMR: Event Marketing v cestovním 

ruchu [online]. MMR [10.2.2013]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/e2731ce4-

9fb6-4c5c-8a17-32c83bc8bfee/GetFile8_4.pdf 

 

[20] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, MMR: Koncepce a strategie [online]. 

MMR [10.2.2013]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-

ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie 

 

[21] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ,  Wellness v ČR  [online] MMR [10 2. 

2013].  Dostupné z:  http://www.mmr.cz/getmedia/86e9a173-6d57-4379-ac8f-

0784086ae3e5/GetFile_4.pdf 

 

[22] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Národní systém kvality služeb 

cestovního ruchu (NSKS) [online] MMR [10. 2. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-

Udalosti/Narodni-system-kvality-sluzeb 

 

[23] MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,  Prognóza populačního vývoje 

České republiky [online] [10. 2. 2013] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/8838 

 

[24] ČESKÁ ASOCIACE WELLNESS, Cíle ČAW[online] [15 2. 2013] Doztupné z: 

http://www.spa-wellness.cz/ceska-asociace-wellness/cile-caw/ 

 

[25] HOTELSTARS, Žádost o certifikaci [online] [15 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.hotelstars.cz/certifikat-zadost 

http://vyzkumy.czechtourism.cz/0553_/analyza
http://eu.art.com/products/p14325227-sa-i3038175/posters.htm
http://www.iccaworld.com/cdps/cditem.cfm?nid=4036
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/seniori-tvori-stale-vetsi-cast-klientu-cestovnich-kancelari/859357
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/seniori-tvori-stale-vetsi-cast-klientu-cestovnich-kancelari/859357
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie
http://www.mmr.cz/getmedia/86e9a173-6d57-4379-ac8f-0784086ae3e5/GetFile_4.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/86e9a173-6d57-4379-ac8f-0784086ae3e5/GetFile_4.pdf
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Narodni-system-kvality-sluzeb
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Narodni-system-kvality-sluzeb
http://www.mpsv.cz/cs/8838
http://www.spa-wellness.cz/ceska-asociace-wellness/cile-caw/
http://www.hotelstars.cz/certifikat-zadost


67 
 

[26] HOTELSTARS, Oficiální klasifikace v ČR [online] [15 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.hotelstars.cz/oficialni-klasifikace-v-cr 

[27] ČESKÁ ASOCIACE WELLNESS, Jak se stát členem České asociace 

wellness[online] [15 2. 2013] Dostupné z: http://www.spa-wellness.cz/clenstvi-v-

caw/prihlaska-noveho-clena/ 

 

[28] NOVÉ SLUŽBY.CZ, Kongresová turistika, [online] [20 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.novesluzby.cz/pruvodce-cestovanim.208/kongresova-turistika.20956.html 

 

[29] COT.CZ Kongresová turistika, [online] [20 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.cot.cz/data/cesky/99_05/5_statistika2.htm 

 

[30] HEDVABNASTEZKA.CZ, Totalita a devizový příslib [online] [20 2. 2013] 

Dostupné : 

http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/asie/indonesie/totalita-a-devizovy-prislib/: 

 

[31] HEJDA ALEŠ, Terorismus ve světě a cestovním ruchu [online] [20. 2. 2013] 

Dostupné z: http://olles.cz/teror.htm 

 

[32] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Složení obyvatelstva podle pohlaví a věku 

[online] [22. 2. 2013] Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=04-2&&kapitola_id=371 

 

[33] FINANCE, Vývoj starobního důchodu věku [online] [22. 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/duchody-v-cislech/vyvoj-starobnich-duchodu/ 

 

[34] STAROSTOVÁ, Petra. Kongresový a incentivní cestovní ruch ve světě i v České 

republice, Jihlava. 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická, Jihlava. 

 

[35] LUKÁŠ, Slavík, Seniorský cestovní ruch, Diplomová práce. Praha, 2012. 

Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. 

 

[36] ŠAFRÁNKOVÁ, Zuzana, Analýza vybrané segmentu trhu – senioři, Bakalářská 

práce. Brno, 2009. Masarykova Univerzita, Ekonomicko – správní fakulta. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/171429/esf_b/Bak_-_Zuzana-Safrankova.pdf 

 

[37] CESTOVANIEPRAVDA.SK, Karl Baedeker - otec knižných turistických 

sprievodcov [online] [22. 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.ententyky.cz/clanky/karl-baedeker-otec-kniznich-turistickych-pruvod 

 

[38] MPSV.CZ.  Populační vývoj České republiky [online] [22. 2. 2013] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8842/Prognoza_2010.pdf 

http://www.spa-wellness.cz/clenstvi-v-caw/prihlaska-noveho-clena/
http://www.spa-wellness.cz/clenstvi-v-caw/prihlaska-noveho-clena/
http://www.novesluzby.cz/pruvodce-cestovanim.208/kongresova-turistika.20956.html
http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/asie/indonesie/totalita-a-devizovy-prislib/
http://olles.cz/teror.htm
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=04-2&&kapitola_id=371
http://is.muni.cz/th/171429/esf_b/Bak_-_Zuzana-Safrankova.pdf
http://www.ententyky.cz/clanky/karl-baedeker-otec-kniznich-turistickych-pruvod


68 
 

Seznam zkratek.  

 

EU – Evropská unie 

NSKS – národní systém kvality služeb 

ČR – Česká republika 

CR – cestovní ruch 

HSU – Hotel Stars Union 

USD – americký dolar 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČAW – Česká asociace wellness 

MICE, KIT – kongresový a incentivní cestovní ruch 

atd. -  a tak dále 

cca – přibližně 

CK – cestovní kancelář 

Př. N. l. – před naším letopočtem 
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