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1 Úvod 

Cestovní ruch dnes hraje poměrně významnou roli, i když procento, kterým se 

podílí na HDP v posledních letech, klesá. 

Jako téma mé bakalářské práce byl zvolen Návrh poznávacího zájezdu se 

zaměřením na přírodní krásy Švýcarska. Téma mi bylo přiblíženo a stalo se blízkým 

v době konání odborné praxe v cestovní kanceláři v Uherském Hradišti. 

Cestovní kanceláře a agentury nám nabízejí velké množství destinací, které 

můžeme navštívit. Ať jsou tyto destinace jedny z nejnavštěvovanějších, či patří mezi 

nejodlehlejší. Dále nám nabízejí rozsáhlé možnosti jak cestovat. Můžeme cestovat 

individuálně či organizovaně, nebo také vlakem, autem, autobusem, letadlem či lodí. 

Především zájem lidí navštívit místa, která jsou pro ně nová či známá, zvyšuje 

návštěvnost destinací. Nenajde se snad nikdo, kdo by si z dnešní nabídky nevybral. 

Existují i specializované cestovní kanceláře a agentury, které se zaměřují na 

určitou destinaci či druh cestovního ruchu. Jedním velmi málo známým druhem 

cestovního ruchu v České republice je birdwatchingový cestovní ruch. Při něm cestují 

turisté především za účelem pozorování ptactva a poznání přírody.  

Pro tento druh cestovního ruchu patří mezi zajímavé destinace Švýcarsko, které 

nabízí krásnou přírodou a mnoho druhů zvířectva, i když velké množství z nich patří 

mezi ohrožené.  Zaznamenáno zde bylo několik stovek druhů ptáků a přibližně polovina 

z nich zde také hnízdí. 

Za poznání stojí kromě přírody a ptactva také jedny z nejvýznamnějších ZOO či 

hrad Chillon, který se nachází na břehu Ženevského jezera.  
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

2.1 Metodika zpracování 

V první části mé bakalářské práce bude objasněna teorie cestovního ruchu. 

V této části bude čerpáno pouze z odborných knih, které se věnují cestovnímu ruchu. 

Dále bude věnovat pozornost poměrně novému druhu cestovního ruchu - 

birdwatchingu. Zde bude objasněno, v čem tento druh cestovního ruchu spočívá 

a základní pojmy, které s ním souvisí. Čerpáno bude především z webových zdrojů. 

Dále bude práce zaměřena na Švýcarsko, o kterém budou podány nejdůležitější 

informace. Stručně budou charakterizována místa ve Švýcarsku, která byla zvolena 

v rámci návrhu zájezdu. Zde bude čerpáno z webových a knižních zdrojů český 

i zahraničních. Poslední část bakalářské práce bude věnována tvorbě návrhu 

poznávacího zájezdu. Bude spočívat především v kalkulaci a nalezení vhodné 

autodopravy a ubytování, poté v ná vrhu služeb, které by mohly být prodávány za 

příplatek. Zde bude čerpáno z knižních, webových a také vlastních zdrojů. Některé 

vlastní poznatky byly získány v cestovní kanceláři u autodopravce či zahraničních 

subjektů.  

Bude využito metody srovnávání, analýzy a syntézy. 

Srovnávání spočívá ve zjišťování shodné a rozdílné stránky dvou či více různých 

předmětů, úkazů nebo jevů a jejich porovnání. Jedná se o základní metodu hodnocení. 

Metoda srovnávání může být využita jak při získávání faktů a poznatků, tak i následně 

při jejich zpracování. Srovnávány budou různé firmy autodopravců, ubytovací kapacity 

a cestovní pojištění.  

Analýza spočívá v rozložení zkoumaného jevu, situace či předmětu na jednotlivé 

části. Ty se stávají předmětem dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích částí poskytuje 

možnost poznat jev jako celek. Metoda analýzy bude využita především u knižních 

zdrojů. 

Syntéza je opak analýzy. Její podstatou je myšlenkové sjednocení jednotlivých 

částí v celek. Syntéza bude použita téměř ve všech částech bakalářské práce. Především 

se jedná o složení programu zájezdu a jeho kalkulace. 

2.2 Cíl práce 

Cílem mé práce je seznámení se Švýcarskem a návrh poznávacího zájezdu do 

této země, který se bude orientovat hlavně na flóru, faunu a také zajímavá místa. 
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Při tvorbě zájezdu bude nutné najít vhodnou autodopravu, zajistit ubytování, 

průvodce, stravování a především vytvořit zajímavý program. Cílem práce není pouze 

tyto věci najít a vybrat ty nejvhodnější, ale také kalkulace, která je nezbytnou součástí 

návrhu pro stanovení prodejní ceny. 
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3 Teoretický vstup do problematiky 

3.1 Definice základních pojmů 

Pojem cestovní ruch je vymezován více způsoby, ale žádný není zcela 

vyčerpávající. [8]  

Přístup k definování a vymezení vývoje cestovního ruchu, jako společensko 

ekonomického jevu se mění. Autoři ve svých formulacích zdůrazňují různé stránky 

tohoto obtížného jevu, v závislosti na tom, z hlediska kterého vědního oboru je cestovní 

ruch definován a zkoumán.  

Mezi autory definic, které odrážejí počátky vědeckého zkoumání CR na počátku 

20. století, patří především Stratdner, Schullern, Morgenroth a další. Snažili se odlišit 

CR od pojmu cestování.[3]  

Důležitým okamžikem v procesu zkoumání CR bylo vydání Všeobecné nauky 

cestovního ruchu (Grundriss der Allgemeine Frendenverkehrslehre) v roce 1942 

švýcarskými autory, později renomovanými profesory K. Kapfem a W. Hunzinkerem. 

Cestovní ruch vymezili jako „soubor vztahů a jevů, které vyplývají z pobytu na cizím 

místě, pokud cílem pobytu není trvalý pobyt nebo výkon výdělečné činnosti,“ jak uvádí 

Hesková (2011, s. 8).  

Na jejich práci navázal další švýcarský profesor C. Kaspar, jenž cestovní ruch 

vymezil jako „souhrn vztahů a jevů, které vyplývají z cestování anebo pobytu osob, 

přičemž místo pobytu není hlavním ani trvalým místem bydlení nebo zaměstnání“. 

V 80. letech minulého století se tato definice stala oficiální definicí Mezinárodního 

sdružení vědeckých pracovníků cestovního ruchu (AIEST – Association Internationale 

d'Experts Scientifique du Tourisme), jak uvádí Hesková (2011, s. 8).  

Nejdůležitějším okamžikem v definování cestovního ruchu se stala Mezinárodní 

konference o s tatistice cestovního ruchu Světové organizace cestovního ruchu 

(UNWTO), konaná v roce 1991v kanadském městě Ottawa. Na konferenci byl podán 

jednotný návrh 250 představiteli z 91 zemí na unifikaci základních pojmů souvisejících 

s cestovním ruchem. Cílem bylo nejen sjednotit používanou terminologii, ale i umožnit 

jednotnost sběru a zpracování údajů o CR. 
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Cestovní ruch (tourism) 

„Cestovní ruch je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo 

její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovená1

Jedna z definic využívaných v současnosti na školách zaměřených na CR zní 

takto: „Cestovním ruchem se rozumí soubor činností zaměřených na uspokojování 

potřeb souvisejících s cestou a pobytem osob mimo místa trvalého bydliště, zpravidla ve 

volném čase, za účelem zotavení, poznání, společenského kontaktu, kulturního 

a sportovního vyžití, lázeňského léčení a pracovních cest. Značnou část těchto potřeb 

lze uspokojit i mimo rámec cestovního ruchu, ale právě účast na cestovním ruchu 

představuje vyšší stupeň jejich uspokojení,“ jak uvádí Orieška (1999, s. 5).   

, přičemž hlavní účel 

cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě,“ jak uvádí Sysel 

(2010, s. 3). 

Na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu byly definovány i další 

pojmy, které se týkají podrobnějšího rozčlenění různých typů účastníků a to v oblasti 

domácího i mezinárodního CR. Jde o pojmy: 

Stálý obyvatel (rezident) 

• V domácím cestovním ruchu je za rezidenta považována osoba, která v tomto 

místě žije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného místa 

na dobu kratší šesti měsíců. 

• V mezinárodním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi alespoň jeden 

rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jednoho roku. 

Návštěvník (visitor)  

• V domácím CR jako návštěvník je označována osoba, která v dané zemi trvale 

bydlí a která cestuje na jiné místo v zemi mimo své trvalé bydliště na dobu kratší 

než šest měsíců. 

• V mezinárodním CR je to osoba, která cestuje do země mimo místo trvalého 

bydliště na dobu kratší než jeden rok.  

Přičemž hlavní účel jeho cesty je v obou případech jiný, než výkon výdělečné 

činnosti. [3] 

 

 

 

                                                           
1 Liší se u mezinárodního cestovního ruchu (jeden rok) a u domácího cestovního ruchu (šest měsíců). 
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Turista (tourist) 

Je osoba, která v zahraničním, popřípadě domácím CR splňuje požadavky 

návštěvníka a doba pobytu je spojena minimálně s jedním přenocováním. Podle délky 

pobytu rozlišujeme: 

• Turista na dovolené (holiday maker) je osoba, která pobývá na místě více než 

určený počet dní nebo nocí. 

• Krátkodobě pobývající turista (short-term tourist) je osoba, která cestuje na 

dobu, která nepřekročí určený počet dní nebo nocí, ale zahrnuje pobyt 

přinejmenším s jedním přenocováním. [2] 

Výletník (excursionist, same-day visitor) 

Je osoba, která cestuje do daného místa (do zahraničí či do místa nacházejícího 

se v zemi, kde má osoba trvalé bydliště) na dobu, která je kratší než 24 hodin. Zároveň 

tato doba není spojená s přenocováním v navštívené zemi příp. místě a hlavní účel cesty 

je jiný než výkon výdělečné činnosti v navštívené zemi příp. místě. [3] 

3.2 Typologie cestovního ruchu 

V odborné literatuře se nejčastěji setkáváme s členěním cestovního ruchu na 

druhy a formy. V praxi dochází k prolínání těchto dvou hledisek. Autoři odborných 

publikací nejsou zcela jednotní v tom, co je považováno za formu a co za druh. 

Například autoři odborné české a slovenské literatury (Kopšo, Kašpar) uplatňují 

naprosto opačná hlediska než např. švýcarská a rakouská literatura (autoři Freyer, 

Kaspar, Krippendorf a další). [3] 

Když jsou základem posuzování CR různé příčiny, které jej ovlivňují 

a důsledky, které přinášejí, pak hovoříme o formách CR. Když za základ posuzování 

CR vezmeme motivaci účastníků, pak hovoříme o druzích CR.  

3.2.1 Druhy cestovního ruchu 

V praxi se druhy vyskytují v kombinaci a jeden z nich bývá dominantní.  

Rekreační CR (recreation) 

Cestování, pro které je charakteristický pasivní i aktivní odpočinek za účelem 

obnovy fyzických a psychických sil. Z hlediska vývoje CR jde o jeden z nejstarších 

a nejrozšířenějších druhů CR. Součástí rekreačního CR je tematický cestovní ruch 

(thematic tourism). Tento druh CR je zaměřen na uspokojování rekreačních 

a odborných potřeb. [2] 
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Sportovní cestovní ruch (sport tourism) 

Můžeme rozdělit na: 

• Pasivně orientovaný - příkladem je tzv. sportovní diváctví (jedná se o pasivní 

účast na sportovních akcích). 

• Aktivně orientovaný, který je orientován na pobyty se sportovní náplní. Jeho 

cílem je prohloubit morální vlastnosti člověka a udržovat a posilovat zdraví. Do 

tohoto druhu patří např. cykloturistika, horská či vysokohorská turistika, pěší 

turistika apod. [14] 

Součástí sportovního CR je dobrodružný cestovní ruch (adventure tourism). 

Cílem je zažít dobrodružství, které má určitou míru kontrolovaného rizika. Příkladem je 

pěstování tzv. adrenalinových sportů (např. budgee dumping, rafting), zdolávání vysoko 

položených míst či cestování do odlehlých míst ve světě. 

Myslivecký cestovní ruch (hunting tourism) 

Účastníci loví zvěř a ptáky. Tento druh má charakter sportovního a částečně 

rekreačního CR. Součástí je rybářský cestovní ruch (fishing tourism). Zařadit sem 

můžeme chytání ryb na udici a potápění v jezerech, rybnících, přehradách, řekách 

a mořích. Organizátoři tohoto druhu CR musí respektovat podmínky upravující 

myslivost a rybářství a platné zákony a předpisy týkající se země a přírody. 

Kulturní cestovní ruch (cultural tourism) 

Z názvu poznáme, že hlavním motivem tohoto druhu CR je poznání kultury, 

historie, zvyků, tradic a způsobu života určitého národa. Má mnoho stupňů intenzity 

a forem, a proto se často kombinuje s jinými druhy CR, jako např. s lázeňstvím, 

kongresovým CR a dalšími. Součástí kulturního CR je náboženský, resp. poutní 

cestovní ruch (pilgrimage tourism). Jeho nejčastějším cílem jsou poutní místa2

Lázeňský cestovní ruch (spa tourism) 

. 

Odlišnost spočívá v náboženských motivech a odmítání označení účastníků jako turistů. 

Hlavním motivem tohoto druhu CR je zdraví, které má podobu prevence či 

léčebné činnosti pod odborným dohledem zdravotníků. Vznik a rozvoj lázeňských míst 

je podmíněn existencí přírodních léčivých zdrojů. 

Zdravotní cestovní ruch (health tourism) 

V současnosti je hlavním požadavkem pohoda a péče o tělo a krásu, jedná se 

o tzv. wellness, fitness a beauty. Produkty tohoto CR nenabízejí pouze lázně, ale také 

                                                           
2 Může se jednat o obec, město, osadu či krajinný prvek (např. Lurdy, Medžugorie, Mekka). 
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hotely v rekreačních střediscích. Především jsou tvořeny relaxační, rekondiční, 

sportovně-rekreační a další aktivity a programy.  

Kongresový cestovní ruch (congress, resp. convention tourism) 

Předmětem je organizace kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, výstav 

a veletrhů. Kongresový CR je soubor činností spojených s cestováním a p obytem 

v kongresovém místě. Tento druh obsahuje služební cesty a stimulační CR. Odlišnost 

oproti ostatním druhům CR spočívá v tom, že se většinou koná ve větších městech 

a mimo sezonní období. Velmi důležitou výhodou je skutečnost, že je spojen 

s nadprůměrnými příjmy většiny jeho účastníků. Zahraniční účastníci kongresových 

akcí mají výdaje 2 až 3krát vyšší než výdaje ostatních turistů. Všechny aktivity 

cestujících se stejnou profesí uskutečněné mimo místo trvalého bydliště se také 

v odborné literatuře označují pojmem obchodní cestovní ruch (business travel). 

Současně se specifikuje jako poměrně samostatný druh CR, který současně obsahuje 

kongresový CR, resp. oba jsou součástí tzv. profesního, resp. profesně orientovaného 

cestovního ruchu (profession tourism). 

Stimulační cestovní ruch (incentive tourism) 

Hlavním cílem tohoto druhu je stimulovat zaměstnance k vyšším pracovním 

výkonům. Účast je odměnou - prémií. V poslední době se stimulační pobyty vztahují 

také na partnery např. distributory, zprostředkovatele, zákazníky. Charakteristické je, že 

zaměstnavatel hradí zcela nebo z větší části náklady spojené s účastí na tomto druhu 

CR.  

3.2.2 Formy cestovního ruchu 

Pro rozčlenění forem CR využíváme více klasifikačních kritérií. 

a) Geografické hledisko 

Patří sem domácí, zahraniční a mezinárodní cestovní ruch. Mezi odvozené 

formy patří vnitřní, národní a regionální cestovní ruch. 

• Domácí cestovní ruch (internal tourism) - jedná se o takový cestovní 

ruch, při kterém účastníci cestují pouze na území státu, ve kterém mají 

místo trvalého bydliště. 

• Zahraniční cestovní ruch - jedná se o takový CR, při kterém rezidenti3

                                                           
3 Rezident = stálý obyvatel, viz. kap. 3.1 Definice základních pojmů 

 

cestují a pobývají v zahraničí. Rozlišujeme jej na aktivní a pasivní, čili 
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můžeme jej vyjádřit jako souhrn příjezdového a výjezdového CR. 

Aktivní cestovní ruch (inbound tourism), nebo také příjezdový 

cestovní ruch – incoming, spočívá v příjezdu turistů (cizinců) do České 

republiky. Pasivní cestovní ruch (outbound tourism), nebo také 

výjezdový cestovní ruch, spočívá ve výjezdu českých turistů do 

zahraničí.  

• Mezinárodní cestovní ruch (international tourism) - je tvořen aktivním 

a pasivním zahraničním CR několika států nebo regionů. S pojmem 

mezinárodní CR souvisí dva pojmy. Světový cestovní ruch (tourism of 

the world), který tvoří aktivní a pasivní zahraniční cestovní ruch všech 

zemí světa, a cestovní ruch světa (global tourism), jenž je tvořen 

domácím a zahraničním cestovním ruchem všech států světa. [2] 

• Vnitrostátní cestovní ruch (domestic tourism) - zahrnuje všechen CR 

na území daného státu, čili CR domácí i příjezdový. 

• Národní cestovní ruch (national tourism) - zahrnuje všechen CR 

obyvatelstva daného státu, čili CR domácí i výjezdový. 

Tyto dvě odvozené formy (vnitrostátní a národní CR) uvedla organizace 

UNWTO v rámci snahy o sjednocení pojmů v oblasti cestovního ruchu. [3] 

• Regionální cestovní ruch - jedná se o c estovní ruch, jehož cestovním 

cílem jsou regiony a státy. V domácím CR je typickým příkladem 

Plzeňsko, Valašsko apod. V mezinárodním CR je typickým příkladem 

(podle klasifikace UNWTO) Evropa, Afrika, Tichomoří apod. nebo 

menší regiony střední Evropa, východní Evropa apod. 

b) Podle počtu účastníků 

• Individuální cestovní ruch (individual tourism) - účastník cestuje 

a organizuje pobyt sám nebo s malou skupinou lidí. 

• Skupinový cestovní ruch (group tourism) – podstatou je cestování 

v organizovaných skupinách, s tímto je spojeno využívání výhod např. při 

návštěvě objektů. 

• Masový cestovní ruch (mass tourism) - charakteristickým znakem je 

masová účast účastníků, málo času, návštěva pamětihodností, využití 

rychlých dopravních prostředků, hlučnost, nákup suvenýrů a pohlednic 

apod. 
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• Ekologický cestovní ruch (ecological tourism) – jedná se o individuální 

cestování, cestování s rodinnou a s přáteli. Charakteristická je radost 

z poznání, hodně času, ticho, přiměřeně pomalé dopravní prostředky apod. 

c) Podle způsobu organizování 

• Individuální cestování – definováno viz individuální CR. Takto si 

cestování organizuje až 80 % účastníků. 

• Organizované cestování (organized tourism) – tyto cesty organizují 

cestovní kanceláře (touroperátoři) nebo případě jiní. Charakteristické je, že 

zájezd má pevně stanovené body programu. Součást tohoto CR tvoří 

klubový cestovní ruch (club tourism), jehož podstatou je pobyt účastníků 

v klubových zařízeních u moře nebo na hrách, pobyty jsou dlouhodobé 

(jeden obvykle až 3 týdny). 

d) Podle věku účastníků 

• Cestovní ruch dětí (children's tourism) - organizovaný CR dětí ve věku do 

15 let bez účasti rodičů, ale s jejich souhlasem, např. dětský tábor, školní 

výlety apod. 

• Mládežnický cestovní ruch (youth tourism) -  jde o cestování mladistvých 

ve věku 15 až 25 let. 

• Seniorský cestovní ruch (senior tourism) - spočívá v cestování seniorů (lidí 

v poproduktivním věku, tzv. třetím věku), kteří mají především dostatek 

volného času a peněžních prostředků. 

• Rodinný cestovní ruch nebo tzv. rodinná rekreace. [2] 

• Věkové skupiny lidí mezi 40 - 50 rokem - charakteristické pro lodi, kteří 

mají odrostlé děti, dostatek volného času, jsou v dobrém ekonomickém 

postavení a fyzickém stavu, ekonomicky činném věku. Tato skupina se 

někdy nazývá babyboomers. [3] 

e) Podle délky účasti 

• Dlouhodobý cestovní ruch (long-term tourism) - délka pobytu minimálně 

tři až pět přenocování, klasifikace není jednotná a liší se podle zemí. [7] 

• Krátkodobý cestovní ruch (short-term tourism) - délka pobytu maximálně 

dvě až tři přenocování, uskutečňuje se nejčastěji během víkendu – jedná se 

o tzv. víkendový cestovní ruch (weekend tourism). 
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• Výletní cestovní ruch (excursion/trip) - délka pobytu je kratší než jeden den 

bez přenocování. 

f) Podle převažujícího místa pobytu 

• Venkovský cestovní ruch (rural tourism) - cestování a pobyt lidí ve 

venkovském prostředí. Jeho součástí je agroturistika (agrotourism), která 

spočívá v pobývání na selské usedlosti nebo zemědělském hospodářství. 

Hlavním cílem je návrat do přírody. Formou agroturistiky je 

ekoagroturistika (eco-agrotourism), která se uskutečňuje na ekologicky 

hospodařících farmách. 

• Příměstský cestovní ruch, resp. příměstská rekreace (sububan recreation) -

rozvíjí se v sídelních aglomeracích a nezastavěných územích měst, má 

krátkodobý charakter (1 až 2 dny), nejčastěji přes víkend a v poměrně krátké 

dopravní dostupnosti (40 až 50 km). 

• Městský cestovní ruch (urban tourism) - návštěva města, která má spíše 

krátkodobý charakter, cesta má pracovní nebo turistický účel. 

• Horský a vysokohorský cestovní ruch (mountain tourism) - pobyt 

v horských a vysokohorských střediscích.  

• Přímořský cestovní ruch - pobyt v přímořských letoviscích. 

g) Podle ročního období 

• Celoroční cestovní ruch (year-round tourism) - rozvíjí se celoročně, 

neomezeně. [2] 

• Sezónní cestovní ruch (seasonal tourism) - členíme na letní a zimní.  

• Mimosezónní cestovní ruch (off season tourism) - do dané destinace 

cestuje minimální počet návštěvníků. [7] 

h) Podle použitého dopravního prostředku 

• Železniční cestovní ruch (railway tourism) - přeprava cestujících po 

železnici vsedě, lůžkovým nebo lehátkovým vozem. Přeprava probíhá 

rekreačními nebo mimořádnými vlaky a organizátorem je cestovní kancelář 

železniční společnosti. 

• Motorizovaný cestovní ruch (mototourism) - přeprava motorovými 

dopravními prostředky (automobilem, motocyklem).  Jeho součástí může 

být autobusový (autokarový) CR a karavaning (caravanning). 
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• Letecký cestovní ruch (air tourism) - přeprava cestujících letadlem, kterou 

zabezpečuje cestovní kancelář leteckého dopravce (společnosti). Jde 

o nejrychlejší způsob přepravy na větší vzdálenosti. 

• Lodní cestovní ruch (shipping tourism) - cestování a pobyt na říční 

a mořské lodi nebo jachtě. 

i) Z hlediska dynamiky 

• Pobytový cestovní ruch (residential tourism) - jedná se o statický druh CR, 

podstatou je pobyt účastníků na jednom místě po více dnů, program může 

být doplněn o exkurze a výlety. 

• Putovní cestovní ruch - jedná se o dynamický druh CR. Podstatou je 

cestování (zpravidla organizované) skupiny účastníků po určité trase. Častěji 

je označovaný jako poznávací cestovní ruch (cognitive tourism). 

j) Ze sociálního hlediska 

• Sociální cestovní ruch (social tourism) - všechny nebo část nákladů CR 

hradí stát, nadace, zaměstnavatel apod. Pokud všechny náklady jsou hrazeny 

z prostředků účastníků, tak se jedná o komerční cestovní ruch (commercial 

tourism). 

• Etnický cestovní ruch (ethnic tourism) - cestování, jehož motivem je 

návštěva původní vlasti návštěvníků nebo zajímavých národností s cílem 

seznámit se s jejich způsobem života a zvyky, který označujeme zároveň 

jako etnografický cestovní ruch (ethnographic tourism). 

• Návštěvy příbuzných a známých, které se uskutečňují z rozličných důvodů 

do zahraničí i v tuzemsku. [2] 

3.3 Cestovní ruch jako systém 

Cestovní ruch často zkoumáme s využitím systémové teorie jako formální vědy 

o vazbách, chování a struktuře nějakého systému. Za systém považujeme jednotku 

různých prvků, mezi kterými jsou určité vztahy, nebo je možné vztahy vytvořit.  

Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který je tvořen dvěma 

podsystémy, subjektem a objektem cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby 

existují také mezi cestovním ruchem jako systémem a jinými systémy, které tvoří jeho 

okolí - vnější prostředí. Jde o prostředí ekologické, ekonomické, politické, sociální, 

technicko-technologické. 



18 
 

 

 

3.4 Okolí systému cestovního ruchu 

Pokud charakterizujeme cestovní ruch jako otevřený systém, zdůrazňujeme 

význam vlivu okolí (vnějšího prostředí) na jeho vývoj a strukturu. Vnější prostředí 

nemá výlučný vztah k cestovnímu ruchu, ale jej více nebo méně ovlivňuje. Aktuální je 

i zpětná vazba, tj. vliv cestovního ruchu na jeho okolí. Obvykle síla této vazby závisí na 

stupni spolupráce všech zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu. 

3.4.1 Ekologické 

Cestovní ruch závisí na ekologickém prostředí více než ve většině jiných 

hospodářských aktivit. Omezení i  likvidaci cestovního ruchu může způsobit narušení 

rovnováhy země u prvků jako je ovzduší, voda, půda, flóra a fauna. Na tyto skutečnosti 

upozornila také mezinárodní konference o Zemi, která se uskutečnila v Rio de Janeiro 

v roce 1995 z  iniciativy OSN. Výsledkem byla strategie udržitelného rozvoje, tzv. 

Agenda 21, která se zaměřila na uspokojování potřeb současné i budoucí generace. Tato 

agenda je obsažená v Deklaraci o životním prostředí a rozvoji. 

Pokud zvýšíme ekologické cítění obyvatelstva, tak můžeme očekávat snížení 

vlivu cestovního ruchu na životní prostředí. Toto se uskuteční zejména přechodem 

masového cestovního ruchu na tzv. ekologický cestovní ruch (ekologicky šetrný). 

Poprvé se objevily požadavky na tento přechod v polovině sedmdesátých let 20. století. 

Ochrana země a přírody z hlediska cestovního ruchu musí respektovat potřebu 

rovnováhy mezi volným časem a blahobytem, a to především z hlediska rozvoje 

zařízení cestovního ruchu a příslušného zatížení země návštěvníky. V mnohých státech 

Zdroj: [2] 

Obr. 3.1 Cestovní ruch jako systém 
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proto existuje např. úplný nebo částečný zákaz vjezdu motorových vozidel do prostorů 

chráněných území nebo národních parků, zákaz poškozování flóry a fauny atd. 

Výstavba nových zařízení v cestovním ruchu je usměrňována záměry územního 

plánování. 

3.4.2 Ekonomické 

Jedná se o velmi významné prostředí pro rozvoj cestovního ruchu. Jde zde 

zejména o pozitivní anebo negativní vlivy ekonomického růstu, nezaměstnanosti, 

stability měny, inflaci a úrokové míry. 

Rozhodujícím je ekonomický růst, který se projevuje v růstu hrubého domácího 

produktu. Nezaměstnanost se spojuje s výdaji na méně zbytné potřeby (mezi které se 

řadí i výdaje na cestovní ruch) a s poklesem příjmů obyvatelstva. Stabilita měny 

ovlivňuje především zahraniční cestovní ruch. Díky inflaci dochází k poklesu kupní síly 

peněz. Projevuje se všeobecně růstem cen služeb i zboží včetně cen služeb i zboží 

cestovního ruchu. Úroková míra je cenou za poskytnutý úvěr. Výše úrokové míry může 

působit stimulačně na investování v cestovním ruchu. 

3.4.3 Politické 

Prostředí politické je tvořeno zejména mírovými podmínkami v jednotlivých 

státech a ve světě jako celku. Velmi mnoho závisí také na společenském zřízení státu 

(ve kterém se cestovní ruch rozvíjí), neboť stát je nositelem politiky cestovního ruchu. 

Význam má také odstraňování bariér v podobě cestovních formalit, např. zrychlování 

odbavení cestujících na hraničních přechodech, zrušení vízové povinnosti jednotlivých 

zemí, vytváření vhodných podmínek pro finanční zabezpečení turistů cestujících do 

zahraničí. 

Na straně druhé je cestovní ruch významný hospodářsko-politický činitel, který 

se podílí na prohlubování spolupráce mezi jednotlivými zeměmi s ohledem na vzájemné 

poznávání způsobu života a upevňování světového míru. 

3.4.4 Sociální 

Toto prostředí je dáno společenským zřízením, které ovlivňuje např. rozdělování 

HDP, sociální politiku státu, pracovní a mimopracovní podmínky. 

Rozdělování HDP se projevuje v hmotné spotřebě a spotřebě služeb 

obyvatelstva, má vliv na úroveň výživy, vybavenosti domácností předměty dlouhodobé 

spotřeby, odívání, na úroveň veřejné spotřeby např. školství, zdravotnictví. 
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Sociální politika se soustředí především na sociální zabezpečení těch občanů, 

kteří mají nedostačující nebo žádné pracovní příjmy na zabezpečení základních 

životních potřeb. 

Pracovní podmínky souvisejí s délkou pracovní doby, pracovním prostředí, 

intenzitou práce, úrovní technické vybavenosti, hygienou a bezpečností práce. 

Mimopracovní podmínky jsou spojeny především s fondem volného času jako součásti 

mimopracovní doby, podmínkami jeho účelného využívání apod. Rozvoj dlouhodobého 

cestovního ruchu ovlivňuje především zákonná placená dovolená. 

3.4.5 Technicko-technologické 

Jako technicko-technologické prostředí označujeme dopravní infrastrukturu 

a technickou informačně-technologickou vybavenost, která umožňuje rozvoj cestovního 

ruchu. 

Velmi významné jsou nové technologie, které ulehčují poskytování jednotlivých 

druhů služeb CR, umožňují snižovat počty pracovníků, šetřit vodu, energii apod. [2] 

3.5 Birdwatching 

Pojem birdwatching je používán v anglicky mluvících zemích a v českém 

jazyce tento termín popisuje činnosti spojené s pozorováním ptactva. Ve Spojených 

Státech Amerických se používá termín birding, který rodilí mluvčí překládají jako 

všechny radosti spojené s pozorováním ptáků. Jedná se o volnočasovou aktivitu. 

V češtině prozatím nenalezneme přesný jednoslovný ekvivalent birdwatchingu či 

birdingu. Nalezneme pouze neohrabané spojení pozorování ptáků nebo nepřesně 

používaný pojem ornitologie, která se pojí s vědeckým výzkumem ptáků. 

Přistupovat k birdwatchingu můžeme např. technicky, umělecky nebo vědecky. 

Můžeme jej uskutečňovat na vlastní zahradě, ale také v odlehlých koutech světa. 

Můžeme poznávat ptačí druhy nebo se zaměříme na prostředí, ve kterém se vyskytují, 

zpěv, chování, tah, hnízdění atd. V některých zemích se jedná o masovou rekreační 

aktivitu, která neškodí přírodě. Charakter má vzdělávací, výchovný a snaží se zviditelnit 

nejen ochranu ptactva, ale i přírody. 

Birdwatcher (birder) je milovník přírody, který se ve své volném čase věnuje 

pozorování ptáků. 

V některých oblastech světa jsou organizovány soutěže pro birdwatchery. 

Účastnit se jich mohou jak týmy, tak jednotlivci. Podstatou je nasbírání co největšího 
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počtu ptačích druhů za jednotku času. Uskutečňuje se v určité geografické oblasti a na 

základě určitých pravidel. K soutěžím patří např. big day (uskutečňuje se během 

24 hodin), big year (uskutečňuje se během 1 roku, je velice náročný na náklady a čas), 

big sit nebo big stay (podstatou je vymezen kruh o určitém poloměru např. 5m, ze 

kterého sledují okolí. Když zahlédnou ptáky, mohou kruh opustit, aby si mohli potvrdit 

jejich určení. Musí se vrátit, ale pokud uvidí jiné ptáky v době, kdy nejsou v kruhu, tak 

se tito nepočítají.). [23] 

Základní vybavení birdwatchera tvoří dalekohled, terénní určovací příručka 

a zápisník. [24] 

Někdy bývá jako synonymum slova birdwatching nesprávně použit termín 

twitching. Hlavní snahou je seskupování pozorovaných druhů. Má dlouho tradici 

v Evropě (Dánsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Švédsko a Velká Británie). 

Twitcher je člověk, který je pro nový druh ochoten cestovat velké vzdálenosti, 

aby si jej odškrtnul na svém seznamu ptačích druhů (birdlist). Termín pochází z 50. let 

minulého století, kdy jím byl díky svému nervnímu chování označován anglický 

birdwatcher Howard Medhurst. Později byl tento výraz přenesen na každého, kdo byl 

označován v souvislosti s birdwatchingem jako tzv. pot-hunter (lovec zářezů) nebo tick-

hunter (lovec odškrtávač). Twitcheři soutěží o to, kdo z nich má delší seznam ptačích 

druhů. [23] 
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4 Popis destinace 

4.1 Švýcarsko 

Země známá hodinářským průmyslem, finančními ústavy, vynikající čokoládou 

a sýrem, skvělým dopravním systémem a překrásnou krajinou. Země, která nabízí 

pestrou přírodu a kulturu. [25] 

4.1.1 Základní údaje 

Švýcarsko je vnitrozemský stát, který leží na jižním okraji střední Evropy. 

Sousedí s pěti státy (Francie, Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko a Itálie). Hlavní 

městem je Bern. [28] 

Rozloha je 41 293 km2

4.1.2 Historie 

 a počet obyvatel více než 7,8 milionů. Úředním jazykem 

je němčina (63,7 % obyvatelstva), francouzština (20,4 % obyvatelstva), italština (6,5 % 

obyvatelstva) a rétorománština (0,5 % obyvatelstva). Angličtina je velmi používaný 

jazyk nejen při obchodních jednáních. Nejpočetnější skupinu obyvatel tvoří katolíci, 

dále pak protestanti a muslimové. Oficiální měnou ve Švýcarsku je švýcarský frank 

(CHF), ale můžeme také platit v eurech (měna sousedních zemí). Avšak v případě 

platby v eurech jsou peníze vráceny v CHF. [20]  

První obyvatele tvořily keltské kmeny (např. Helvetové a Rétové). Oblast byla 

později obsazena Římany, ti vstoupili na území roku 58. př. n. l. pod vedením Julia 

Caesara a založili hlavní město Aventicum (nyní Avenches). Kolem roku 400 n. l. přišli 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_location_CHE.png 

Obr. 4.1 Umístění Švýcarska na mapě 
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Germáni (nejprve germánský kmen Alemani - východ země a poté Burgundové - západ 

země). 

V 6. století ovládli Germány Frankové. Území byla od sebe odtržena při dělení 

říše Karla Velikého roku 870.  

V roce 1032 bylo Švýcarsko, v rámci panevropské Svaté říše římské, sjednoceno 

a zemi byla ponechána značná samostatnost. Roku 1273 se stal císařem Svaté říše 

římské Rudolf I. Habsburský. Nespokojenost obyvatel Švýcarska rychle narůstala. 

V roce 1291 po s mrti Rudolfa I. švýcarští vládci podepsali zakládající listinu 

Švýcarské konfederace, čímž získali nezávislost. Latinský název Švýcarské konfederace 

zní Confederatio Helvetica, který doposud přežívá ve zkratce CH, která označuje 

Švýcarsko např. na poznávacích značkách aut a v internetových adresách. V 14. -  16. 

století vznikaly prakticky samostatné celky zvané kantony. 

V 16. století proběhla zemí náboženská reformace, střední Švýcarsko zůstalo 

katolické. V období třicetileté války se Švýcarsko drželo své neutrality. Konflikt nastal 

v roce 1798, kd y Francouzi obsadili Švýcarsko a založili Helvétskou republiku, která 

trvala jen krátce. Napoleon byl v roce 1803 donucen obnovit Konfederaci kantonů, jež 

získala další území. 

Po porážce Napoleona v roce 1815 u W aterloo britskými a pruskými vojsky se 

konala mírová konference ve Vídni. Ta poprvé oficiálně potvrdila neutralitu 

a nezávislost Švýcarska a zároveň byly připojeny kantony Valais, Ženeva a Neuchâtel. 

Roku 1863 v Ženevě založil Henry Dunant Mezinárodní červený kříž. 

Během první a druhé světové války zůstalo Švýcarsko neutrální. V první světové 

válce se Švýcarsko účastnilo pouze organizování jednotek červeného kříže. V druhé 

světové válce neutrpělo větší škody, pouze bylo několikrát náhodně bombardováno. 

Švýcarsko se stalo 190. členem OSN (Organizace spojených národů) v roce 

2002. Dále se připojilo k Schengenské zóně volného pohybu osob v roce 2005. Jelikož 

Švýcarsko velmi lpí na své neutralitě, nevstoupilo do Evropské unie. Přesto otevřelo 

v roce 2005 s vé hranice pracovní síle z deseti nových členských zemí EU. Stalo se 

jednou z nejrespektovanějších a nejbohatších zemí světa. [10] 

4.1.3 Geografie 

Švýcarsko leží mezi horskými bariérami, které tvoří Alpy a Jura. Alpy zabírají 

3/5 švýcarského území. Švýcarské Alpy mají přibližně 2 000 km2 ledovců, což je 
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pětkrát více než francouzské Alpy. Najdeme zde největší ledovec v Evropě, Aletsch, 

který má rozlohu 169 km2

Nalezneme zde nejvýše položená místa Evropy, jako například Dufourův štít 

(4634 m) nebo Matterhorn (4478 m). Téměř po celém území státu jsou roztroušena 

jezera, např. Ženevské jezero, Bodamské jezero. Pramení zde řeky Rýn a Rhona. [10] 

. [11] 

4.1.4 Státní zřízení 

Švýcarsko je spolková federativní republika, která je rozdělena na 26 kantonů. 

Ty jsou tvořeny 20 kantony a 6 polokantony, jež mají v konfederaci vysoký stupeň 

samosprávy s vlastní vládou a parlamentem. 

 

 

Přehled kantonů s uvedením používaného jazyka: 

• německy - Aargau, Bern, Curych, Glarus, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, 

Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Zug 

o polokantony - Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, 

Basilej-město, Basilej-venkov, Obwalden, Nidwalden 

• rétorománsky a německy - Graubünden 

• francouzsky i německy - Valais/Wallis 

• francouzsky - Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud, Ženeva 

Zdroj: http://www.cyklo-vylety.cz/clanky.php?id=702 

Obr. 4.2 Švýcarské kantony 
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• italsky - Ticino 

Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament (Národní rada a Kantonální 

rada). Funkční období prezidenta trvá jeden rok a je jím jeden ze sedmi ministrů 

Spolkové rady (výkonná moc). Pro rok 2012 j e prezidentkou Eveline Widmer-

Schlumpf. [20] 

4.1.5 Příroda 

Příroda je ve velmi dobrém stavu, protože země má mimořádně přísné 

ekologické zákony. Na území státu je pouze jeden národní park, který se jmenuje 

Švýcarský národní park. Za posledních 150 l et vyhynulo podle odhadu odborníků 

přibližně 200 živočišných a rostlinných druhů. Další druhy v řádech desítek jsou 

ohroženy, např. sladkovodní škeble a další. Díky klimatickým rozdílům švýcarská 

vegetace zahrnuje vše od palem až po severskou flóru. [10] 

Švýcarsko podepsalo Alpskou konvenci, jejímž hlavním cílem je ochrana alpské 

přírody před škodlivými účinky automobilové dopravy a turistiky. Tuto konvenci 

navrhlo spolu s Francií, Itálií, Německem a Rakouskem. [1] 

4.1.6 Doprava 

a) Železniční doprava 

Hlavním cílem je návaznost veřejné dopravy a žádné zpoždění. Zajímavým 

řešením zpoždění zahraničních vlaků je jejich náhrada na hraniční stanici jiným vlakem, 

který ten zpožděný nahradí.  

Železniční síť tvoří cca 3 tisíce km, které spravují Švýcarské spolkové dráhy.  

Zdroj: http://www.high-end-travel-switzerland.com/Glacier-Express.html 

Obr. 4.3 Glacier Express 
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Vlaky jsou využívány místními obyvateli i turisty. Cestování je spolehlivé, čisté, 

rychlé, výhodné a zahrnuje možnost dostat se do některých měst a oblastí, kam je vjezd 

automobilů zakázán z důvodu ochrany životního prostředí. 

Železniční doprava nabízí jízdu vyhlídkovými Expresy. Jedná se 

o nezapomenutelný zážitek. Vagóny mají velká okna, díky nimž poskytují překrásné 

výhledy, jsou zde jídelní vozy, které nabízejí krajové speciality.  

Mezi nejkrásnější panoramatické železniční trasy patří:  

• Glacier Express (Zermatt – Brig – Andrematt – Chur – Davos / St. Moritz) 

• Bernina Express (Chur – St. Moritz – Berninapass – Poschiavo – Tirano  

(- Lugano)) 

• Swiss Chocolate Train (Montreux – Gruyéres – Broc a zpět) 

• Mont Blanc Express (Martigny - Châtelard Frontière - Chamonix (France)) 

b) Autobusová a automobilová doprava 

Městská hromadná doprava je tvořena autobusy, tramvajemi a trolejbusy. Lístky 

můžeme koupit v automatu nebo u řidiče, můžeme si také koupit celodenní jízdenku 

(platnost 24 hodin), která je prodávána v trafikách či novinových stáncích. 

Můžeme také využít dopravu žlutých poštovních autobusů, které vozí poštu 

a lidi a jezdí pravidelně. 

Silnice jsou velmi dobře udržované i v zimě. Ve Švýcarsku si můžeme auto také 

půjčit.  

Silnice 1. třídy a dálnice jsou zpoplatněny. Potřebujeme dálniční známku, která 

platí od 1. 12. do 31. 1. přespříštího roku. Průjezd tunely neplatíme, avšak výjimku tvoří 

dva hraniční tunely Grand San Bernardo a Mont Blanc. Některé průsmyky jsou od 

poloviny listopadu do poloviny května uzavřeny. Většinou jsou nahrazeny celoročně 

otevřenými tunely. [26] 

c) Letecká doprava 

Švýcarsko se nachází na křižovatce významných evropských tras. Na jeho území 

najdeme šest letišť, z toho tři mezinárodní (Basilej, Curych a Ženeva), která mají 

návaznost na švýcarskou železniční síť, jenž poskytuje pravidelnou kyvadlovou dopravu 

do centra. 
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d) Lodní doprava 

Je ve Švýcarsku hodně využívaná z důvodu poměrně hustých lodních cest, 

protože velká jezera jsou většinou navzájem propojena. Nejvytíženější je 

pravděpodobně Ženevské jezero, přes které vede rušná trajektová linka z Lausanne do 

Francie. [27] 

e) Cestování na kole 

Švýcarsko nabízí pro cykloturisty desítky tisíc tras a stezek, které mají různou 

délku a obtížnost. 

Kolo můžeme zapůjčit ve většině vlakových nádraží nebo v hotelu, ve kterém 

jsme ubytovaní. 

Tři nejzajímavější trasy: 

• Rhone Route 

• Rhein Route 

• Nord-Süd Route [21]  

4.1.7 Ekonomika 

Hospodářství Švýcarska silně oslabuje. Důvodem je zhoršující se konjunkturní 

prostředí uvnitř EU a stále nadhodnocený frank.  

Ekonomika je značně zapojená do mezinárodních finančních a úvěrových vztahů 

a silně závislá na zahraničním obchodě. Ekonomika Švýcarska je v současné době 

duální. 

Hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2010 hodnoty 2,6 % při míře inflace 0,7 % 

a průměrná míra nezaměstnanosti činila 2,9 %. Cestovní ruch tvoří 5,1 % hrubého 

domácího produktu. [20]  
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5 Návrh zájezdu 

V praktické části mé bakalářské práce je zpracován návrh birdwatchingového 

zájezdu do Š výcarska. Jedná se o z ájezd, který by mohl být prodáván v cestovní 

kanceláři specializující se na tento druh zájezdů. 

Toto téma mě velmi zaujalo při vykonávání praxe po dobu čtyř semestrů 

v cestovní kanceláři, která je zaměřena na birdwatchingové zájezdy. Zvolila jsem si 

tedy tento specifický druh zájezdu. 

5.1 Popis zájezdu 

Během zájezdu poznáme krásnou přírodu a ZOO Švýcarska.  

V této malé zemi bylo zaznamenáno přibližně 380 druhů ptáků. Hnízdí zde 

přibližně 200 druhů. Na jaře a v létě může být během týdne až dvou na území Švýcarska 

zastiženo přibližně 100 druhů ptáků. Mezi velmi zajímavé patří zvonohlík citrónový, 

pěnkavák sněžný, orebice horská, zedníček skalní, pěvuška podhorská a ořešník 

kropenatý. [19] 

Pro zájezd byl vytvořen leták s programem zájezdu, který nalezneme v příloze 

č. 1. 

5.1.1 Rýnské vodopády 

Jedná se o největší vodopád ve střední Evropě, který je tvořen řadou menších 

kaskád. Výška je 23 m a šířka 150 m. Pravý i levý břeh nabízí skvělá místa 

k pozorování, poněkud horší z obou břehů je severní (pravý). Na levém břehu je možno 

sejít po mokrých schodech od stánků se suvenýry k hradu Laufen a na různá vyhlídková 

stanoviště. Skvělý výhled je možno získat z paluby některé z lodí, které brázdí jezero 

pod vodopádem. Za zmínku stojí vyjížďka, jež se jmenuje Felsenfahrt, při ní loď 

přistane u rozeklané skály uprostřed kataraktu. [13] 

Zdroj: http://www.cestovani.cz/zeme/svycarsko/ryn-vodop/ 

Obr. 5.1 Rýnské vodopády 
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5.1.2 ZOO Curych 

ZOO byla otevřena v roce 1929. V dnešní době na rozloze 27 ha žije přibližně 

4000 zvířat, která představují celkem 368 druhů. Součástí areálu je dětská zoo 

(Zoolino), kde děti mohou poznat různá hospodářská zvířata. Nachází se zde například 

pavilon - deštný prales Masaola. Tento pavilon representuje největší neporušenou lesní 

oblast na ostrově Madagaskar a skutečně odráží deštný prales Masaola. [9] 

5.1.3 Volière  

Nachází se v Curychu. Nabízí asi 111 krásných exotických ptáků, kteří zatupují 

33 druhů. Je zde poskytováno školení, první pomoc pro ptáky a ubytování pro ně v době 

dovolených. [50] 

5.1.4 ZOO Basilej 

ZOO bylo založeno v roce 1874 a rozkládá se na rozloze 12 ha . Tato ZOO je 

jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad v Evropě. Nachází se v centru města blízko 

hlavního nádraží. Součástí areálu je dětská ZOO. [9] 

Podle žebříčku časopisu Forbes je ZOO v Basileji druhá nejlepší ZOO světa, 

předběhla ji pouze ZOO Animal Kingdom v Orlandě (USA). [15] 

5.1.5 ZOO a terárium - Bois de Petite- Château 

V zoologické zahradě se nachází asi 240 zvířat z regionu, z nich je 79 savců v 18 

druzích a 159 ptáků v 21 druzích. Terárium je tvořeno 97 druhy obratlovců, kterých je 

téměř 290 a 46 druhy bezobratlovců, kterých je téměř 240.  Počátky zoologické zahrady 

byly zaznamenány roku 1891, kd y se na tomto území nacházel park. V letech 1974 

až 1990 se výrazně měnil vzhled parku a bylo vytvořeno skutečné ZOO.  

Terárium bylo otevřeno v roce 1969 pouze jako koníček rodiny Guerne. 

Návštěvníci přicházeli o víkendech a večer. Brzy se městské úřady dohodly s panem 

a paní Guerne a byla otevřena druhá místnost v roce 1971, kd e byl přivítán první 

krokodýl. Poté bylo terárium postupně rozšiřováno. Nachází se zde také záchranná 

stanice a dětské hřiště. [47] 

5.1.6 Grande Caricage - přírodní rezervace Cuderfin 

Grande Caricage je největší jezerní rašeliniště ve Švýcarsku a je rozprostřeno po 

celém jižním břehu jezera Neuchâtel. Nachází se zde čtvrtina flóry a fauny této země. 

Oblast je tvořena 2 500 ha mělkého jezera, 700 ha močály a 1100 ha  lesy. Grand 
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Caricage je tvořena osmi přírodními rezervacemi s celkovou plochou 2964 hektarů. 

Přírodní rezervace Cuderfin je jedna z nejstarších rezervací Grand Caricage. Nachází se 

na území kantonu Vaud, je domovem mnoha chovných ptáků v zimovištích nebo 

v tranzitu. [37] 

5.1.7 Clendy 

Mezi předměstím Clendy a břehem jezera se nachází menhiry (stojící kameny), 

některé jsou staré přes pět tisíc let. Do své původní polohy byly umístěny v roce 1986. 

Kameny tvoří kosočtverec, ale jejich účel není přesně znám. Jednou z teorií je, že 

možná měly spojení s polohou Yverdonu na křižovatce dávných cest. V dnešní době 

jsou jedním z mnoha dolmenů a kamenných kruhů na severním břehu jezera Neuchâtel. 

[13] 

5.1.8 Hrad Chillon  

Hrad se nachází na skalním ostrohu na východním břehu Ženevského jezera. 

Původ hradu pravděpodobně sahá do 11. století a vznikl pro savojská hrabata. Nynější 

vzhled hradu byl získán ve 13. století. Od roku 1536 až do roku 1798 sloužil hrad jako 

sídlo bernských fojtů a byl využíván jako vězení. [1] 

V horním patře nalezneme okázalé pokoje, gotická okna, tajné chodby mezi 

ložnicemi, rytířské sály a další zajímavosti. [13] 

Zdroj: http://amazingtourismtraveling.com/chillon-castle-or-chateau-de-chillon-beautiful-
place-in-switzerland 

Obr. 5.2 Châteu Chillon 
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5.1.9 Jungfraujoch 

Toto zaledněné sedlo se nachází přímo pod vrcholem Jungfrau. Hora Jungfrau, 

označovaná jako vrchol Evropy, měří 4148 metrů. Na Jungfrau je možno se dostat 

pomocí vlaků, které vyjedou do nejvýše položené železniční stanice v Evropě, která se 

nachází ve výšce 3454 metrů nad mořem. Cesta je vedena krásnou přírodou i strmými 

raženými tunely, které procházejí samým srdcem hory Eiger. [1] 

V sedlu se nachází ledovcové sochy, psí spřežení, krátké sjezdovky, restaurace, 

pošta, observatoř Sphinx, terasa zvaná Sphinx Terrace ve výšce 3571 m. n. m. a mohou 

být uskutečněny výlety po ledovci. Na vrchol vedou dvě cesty, které se střetnou ve 

stanici Kleine Scheidegg, odkud z bývá poslední úsek cesty. Protože železnice mají 

odlišný rozchod, je nutno během cesty dvakrát přesednout. Vlaky jezdí po c elý rok, 

avšak pro krásný výhled je výhodou mít dobré počasí. [13]  

 

5.1.10 Trummelbašské vodopády 

Tyto ledovcové vodopády jsou jediné na světě, které jsou přístupné výtahem do 

podzemí s galeriemi, tunely, stezkami a řečištěm. Trummelbašské vodopády jsou 

součástí 72 vodopádů v Laterbrunnen Valley. Nesou vodu z  roztávajících ledovců 

z Jungfrau až do údolí, proteče zde 20 000 litrů vody za sekundu. Hora se otřásá a dělá 

bouřlivý hluk, když voda s sebou nese balvany a suť, ročně je to více než 20 000 tun. 

[45] 

Zdroj: http://www.hellotravel.com/switzerland/jungfraujoch 

Obr. 5.3 Observatoř Sphinx 
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5.1.11 Alpenvogelpark 

Park se nachází v nadmořské výšce 1400 metrů na úpatí Wetterhorn mezi 

Grindelwald a Grosse Scheidegg. V ptačím parku je přibližně 50 ptáků, kteří jsou 

umístěni v asi 15 voliérách. Nalezneme zde ptáky především z alpské oblasti. Pečují zde 

také o nemocné a zraněné ptáky. V parku je také zahrada a restaurace Ischboden. [33] 

5.1.12 Meiringen - Aare Gorge 

Je soutěska mezi Meiringen a Innertkirchen, která je hluboká téměř 

200 m a sotva více než metr široká na nejužším místě. Soutěska vznikla ve vápencové 

skále, Kirchet, která bránila toku Aare z Grimsel regionu. Voda nahlodala různé cesty. 

Soutěska je dlouhá 1,4 km a bezpečnosti je dosaženo prostřednictvím mostů a tunelů. 

[32] 

5.1.13 Muzeum Sherlocka Holmese 

Autor Sherloka Holmese sir Arthur Conan Doyel zde strávil poměrně hodně 

času, proto je zcela pochopitelné, že se zde toto muzeum nachází. Muzeum sídlí ve 

sklepení anglikánského kostela. Obsahuje repliku pracovny z 221b Baker Street, která je 

doplněna o naučný komentář. [13] 

Výstava nabízí zajímavý pohled do policejní historie v Londýně a světa zločinu 

v 90. letech konce 19. a počátku 20. století. [48] 

5.1.14 Alpen ZOO 

ZOO leží v 750 metrech a rozloha je o něco více než 4 ha. Nalezneme zde více 

než 2000 zvířat (150 druhů), které jsou nebo byly typické pro Alpy. Jedná se o jedinou 

zoo na světě, která se věnuje tomuto tématu. Zvířata jsou umístěna v moderních 

prostorách, prochází se ve voliérách, teráriích končících venku a najdeme tady také 

velké akvárium. [35] 

5.2 Autobusová doprava 

Doprava je zajištěna moderním autobusem, který je vybaven navigací GPS, 

DVD, dvěma monitory, mikrofonem, WC, dvojitými tónovanými okny, individuálním 

osvětlením, polohovacími sedadly, která jsou výsuvná do uličky, lůžkem pro druhého 

řidiče a velkým zavazadlovým prostorem. 

Zvolený autobus NEOPLAN Neobody 316 má kapacitu 48 osob + 1 průvodce + 

2 řidiči. [18]  
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5.2.1 Trasa do Švýcarska 

Autobus pojede po trase Uherské Hradiště - Brno - Praha - Plzeň - Ditzingen - 

Dachsen. Účastníci budou nabíráni ve městech Uherské Hradiště, Brno a Praha.  

Sraz účastníků je stanoven v Uherském Hradišti před zimním stadionem v 18:00 

a odjezd autobusu je plánován v 18:20. Autobus zastaví v Brně na parkovišti 

pod Ústředním hřbitovem mezi ulicí Vídeňskou a Heršpickou (zastávka tramvaje č. 5 

a č. 2), zde je sraz účastníků v 19:35 a odjezd autobusu je naplánován v 19:55.  

Na trase Brno - Praha se uskuteční první zastávka, která bude trvat 45 minut. 

V přestávkách se klienti mohou občerstvit (vlastními zdroji či nápoji, které budou 

prodávat řidiči) a využít odpočívadla k hygieně či relaxaci. 

Sraz dalších účastníků v Praze se bude konat na Hlavním nádraží Českých drah, 

zastávka MHD na magistrále směr Teplice před Fantovou kavárnou v historické budově 

nádraží v 23:15 a autobus bude odjíždět v 23:35. Dále autobus pojede směrem na Plzeň. 

V Plzni bude uskutečněna hygienická přestávka u obchodního domu Tesco, která bude 

trvat 45 minut. 

Autobus pojede směrem na Německo a Švýcarsko. Zastávka bude přibližně po 

3 hodinách cesty a bude trvat 45 minut. Předpokládaný příjezd do Dachsenu bude 

přibližně v 9:30. [Vlastní průzkum] 

  

Zdroj: http://www.josefdubovsky.cz/fotogalerie.php 

Obr. 5.4 Zasedací pořádek autobusu 
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Tab. 5.1 Trasa do Švýcarska 

Trasa Km Přibližný čas 

Uherské Hradiště - Buchlovice - Bučovice - Brno 77,0 1 hod 13 min 

Brno - Praha 203,0 2 hod 34 min 

Praha - Plzeň 88,4 1 hod 10 min 

Plzeň - Ditzingen - Dachsen 572,0 7 hod 13 min 

Celkem 940,4 12 hod 10 min 

Zdroj: 

http://maps.google.cz/maps?saddr=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+

Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&daddr=%C3%9Ast%C5%99edn%C3%A

D+h%C5%99bitov,+Brno+to:Wilsonova+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze

%C5%88-

Doubravka+to:Rheinfallstrasse,+Dachsen,+Schweiz&hl=cs&ie=UTF8&ll=48.092757,1

1.601563&spn=8.028257,21.643066&sll=49.735187,13.53344&sspn=0.030344,0.0651

45&geocode=FaC67AId86AKASHkNaCyWDHIAQ%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwEx

oZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFaY1_AIdbkLcAA%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO

_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFQpo1wIdJmuDACnxPmDstHiQRzHGqkQzmAT5qg&o

q=Rheinfallstrasse&brcurrent=5,0,0&mra=ls&t=m&z=6 

Trasa zájezdu je zobrazena na mapě v příloze č. 2. 

Výpočet doby trvání cesty 

Při výpočtu doby trvání cesty se předpokládá průměrná hodinová rychlost 

autokaru 60 km/hod. Na dálnicích se předpokládá vyšší rychlost a to 80 km/hod. [4] 

Tab. 5.2 Úsek: Uherské Hradiště - Buchlovice - Bučovice - Brno 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Uherské Hradiště, 
Zimní stadion 

Dálnice D1, Exit 
210 58,7 S 59 min 

Dálnice D1, Exit 
210 

Dálnice D1, Exit 
194B 16,1 D 12 min 

Dálnice D1, Exit 
194B 

Brno-Ústřední 
hřbitov 2,2 S 2 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 
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Tab. 5.3 Úsek: Brno - Praha 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Brno-Ústřední 
hřbitov 

Dálnice D1, Exit 
194A 1,0 S 1 min 

Dálnice D1, Exit 
194A Praha, 5. května 194,0 D 2 hod 25 min 

Praha, 5. května 
Praha hlavní 
nádraží, 
Wilsonova 

8,0 S 8 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Tab. 5.4 Úsek: Praha - Plzeň 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Praha hlavní nádraží, 
Wilsonova 

Praha, 
Rozvadovská 
spojka 

10,4 S 10 min 

Praha, Rozvadovská 
spojka 

Dálnice D5, Exit 
67 71,6 D 54 min 

Dálnice D5, Exit 67 
Plzeň-
Doubravka, ulice 
Rokycanská 

6,4 S 6 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 

  



36 
 

Tab. 5.5 Úsek: Plzeň - Ditzingen - Dachsen, Rheinfallstrasse 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Plzeň-Doubravka, 
ulice Rokycanská 

Dálnice D5, Exit 
67 5,9 S 6 min 

Dálnice D5, Exit 67 Bietingen 550,1 D 6 hod 54 min 

Bietingen Thayngen 2,0 S 2 min 

Thayngen Dálnice A4, 
výjezd 7 Uhwiesen 13,2 D 10 min 

Dálnice A4, výjezd 7 
Uhwiesen 

Dachsen, 
Rheinfallstrasse 0,8 S 1 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 

5.2.2 Trasa ze Švýcarska 

Autobus pojede po t rase Schaan - Innsbruck - Garmisch-Partenkirchen - 

Mnichov - Plzeň - Praha - Brno - Uherské Hradiště. 

Odjezd od ubytovny ze Schaanu je naplánován v 7:30 a pojede se do 

Innsbrucku. Zde účastníci navštíví nejvýše položenou ZOO v Evropě, příjezd je 

naplánován v 9:45. Předpokládaný odjezd z Innsbrucku je v 11:00.  

Autobus pojede z Innsbrucku směrem k německým hranicím přes Garmisch-

Partenkirchen, Mnichov a do Plzně. Po 3 hodinách bude hygienická přestávka, která 

bude trvat 45 minut. Další přestávka se uskuteční až v Plzni u hypermarketu Tesco 

a bude trvat 45 minut. Příjezd do Plzně je naplánován na 17:50. 

Dále autobus pojede směrem na Prahu, zde vysadí účastníky na Hlavním nádraží 

Českých drah, zastávka MHD na magistrále směr Teplice před Fantovou kavárnou 

v 19:45. Odjezd je naplánován na 20:05. 

Na trase mezi Prahou a Brnem se uskuteční jedna hygienická přestávka v délce 

45 minut. V Brně budou vysazeni účastníci na parkovišti pod Ústředním hřbitovem 

mezi ulicí Vídeňskou a Heršpickou (zastávka tramvaje č. 5 a č. 2), předpokládaný 

příjezd je v 23:25 a odjezd v 23:45. 

Autobus pojede směrem na Bučovice, Buchlovice a do Uherského Hradiště, kde 

zastaví na parkovišti před Zimním stadionem. Příjezd je naplánován v 01:00. [Vlastní 

průzkum] 
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Tab. 5.6 Trasa ze Švýcarska 

Trasa Km Přibližný čas 

Schaan - Innsbruck 169,2 2 h 12 min 

Innsbruck - Garmisch-Partenkirchen - Mnichov - Plzeň 452,4 6 h 1 min 

Plzeň - Praha 88,4 1 h 10 min 

Praha - Brno 203 2 h 34 min 

Brno - Bučovice - Buchlovice - Uherské Hradiště 77 1 h 11 min 

Celkem 990  13 h 8 min 

Zdroj: 

http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstei

n&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677

+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-

Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD

+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9

B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&s

spn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1Q

Q%3BFTF00QIdDuytACkrW-

VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%

3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-

wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gId

nUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIA

Q&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C

5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7 

Trasa zájezdu je zobrazena na mapě v příloze č. 3. 

  

http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
http://maps.google.cz/maps?saddr=Under+R%C3%BCttigass+6,+Schaan,+Liechtenstein&daddr=Weiherburggasse+37+a,+Innsbruck,+%C3%96sterreich+to:47.4434,11.2677+to:Rokycansk%C3%A1+1385%2F130,+Plze%C5%88-Doubravka+to:50.05624,14.3439+to:Wilsonova+to:%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD+h%C5%99bitov+to:Stonky+860,+68601+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B+686+01+(Zimn%C3%AD+Stadion)&hl=cs&ie=UTF8&sll=49.069143,17.472661&sspn=0.003606,0.010214&geocode=FdeOzwIdLA2RAClZPz7cCzGbRzG81PA0sGg1QQ%3BFTF00QIdDuytACkrW-VRBGydRzE85QQd2ucyjQ%3BFcjt0wIddO6rACkbWkzRAQydRzEBd2uxrUgeEw%3BFaoP9wIdUAjNACmvRPXMO_AKRzEqIEFDmpj2RA%3BFTDM-wId3N7aACnfuUOk7ZULRzEB3aRmD68AEw%3BFek1_AIdoELcAA%3BFXZL7gIdnUH9ACkHHwExoZUSRzGMqtWhVIL0Jg%3BFR277AIdgZ8KASHkNaCyWDHIAQ&oq=Zimn%C3%AD+Stadion,+Na+Rybn%C3%ADku,+Uhersk%C3%A9+Hradi%C5%A1t%C4%9B&brcurrent=5,0,0&mra=iwd&via=2,4&t=m&z=7�
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Výpočet doby trvání cesty 

Tab. 5.7 Úsek: Schaan - Innsbruck 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Schaan Dálnice A14, 
výjezd Feldkirch 15,5 S 16 min 

Dálnice A14, výjezd 
Feldkirch 

Dálnice A14, 
výjezd 79 
Innsbruck-West 

148,7 D 1 hod 52 min 

Dálnice A14, výjezd 
79 Innsbruck-West 

Innsbruck, 
Weiherburggasse 5,0 S 5 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Tab. 5.8 Úsek: Innsbruck - Garmisch-Partenkirchen - Mnichov - Plzeň 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Innsbruck, 
Weiherburggasse Insbruck, Wilten 3,5 S 4 min 

Insbruck, Wilten Zirl 8,6 D 7 min 

Zirl Echenlohe 61,6 S 1 hod 2 min 

Echenlohe 
Dálnice A95, 
výjezd München-
Kreuzhof 

67,1 D 50 min 

Dálnice A95, výjezd 
München-Kreuzhof 

Dálnice A9, 
výjezd München-
Schwabing 

13,3 S 13 min 

Dálnice A9, výjezd 
München-Schwabing 

Dálnice A5, Exit 
67 292,3 D 3 hod 39 min 

Dálnice A5, Exit 67 
Plzeň-
Doubravka, ulice 
Rokycanská 

6,0 S 6 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 
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Tab. 5.9 Úsek: Plzeň - Praha 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Plzeň-Doubravka, 
ulice Rokycanská 

Dálnice A5, Exit 
67 6,4 S 6 min 

Dálnice A5, Exit 67 
Praha, 
Rozvadovská 
spojka 

71,6 D 54 min 

Praha, Rozvadovská 
spojka 

Praha hlavní 
nádraží, 
Wilsonova 

10,4 S 10 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Tab. 5.10 Úsek: Praha - Brno 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Praha hlavní nádraží, 
Wilsonova Praha, 5. května 8,0 S 8 min 

Praha, 5. května 
Dálnice D1, Exit 
Brno-Centrum 
194B 

194,0 D 2 hod 25 min 

Dálnice D1, Exit 
Brno-Centrum 194B 

Brno-Ústřední 
hřbitov 1,0 S 1 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Tab. 5.11 Úsek: Brno- Bučovice - Buchlovice - Uherské Hradiště 

Od Do Počet km Typ cesty Doba trvání 
cesty 

Brno-Ústřední 
hřbitov 

Dálnice D1, Exit 
Brno-Centrum 
194B 

2,2 S 2 min 

Dálnice D1, Exit 
Brno-Centrum 194B 

Dálnice D1, Exit 
210 16,1 D 12 min 

Dálnice D1, Exit 210 
Uherské 
Hradiště, Zimní 
stadion 

58,7 S 59 min 

Zdroj: Vlastní průzkum 
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5.2.3 Kalkulace dopravy 

Tab. 5.12 Časový harmonogram, kilometrické vzdálenosti a doba čekání 

Den Odjezd Z Do Příjezd Vzdálenost 
[km] 

Čekání  
[min] 

1. 18:20 Uherské Hradiště Dachsen 09:30 940,4 195 

2. 10:30 Dachsen Curych, Mythenquai 11:10 50,7 60 

2. 12:10 Curych, Mythenquai Curych, Zürichbergstrasse 12:15 5,1 60 

2. 18:00 Curych, Zürichbergstrasse Wangen An Der Aare, 
Wangenstrasse 19:15 92,6 345 

3. 08:00 Wangen An Der Aare, 
Wangenstrasse Binningerstrasse, Basel 08:45 55,7 0 

3. 14:30 Binningerstrasse, Basel La Chaux-de-Fonds, Alexis-
Marie Piaget 16:10 98,7 345 

3. 17:30 La Chaux-de-Fonds, Alexis-
Marie Piaget 

Wangen An Der Aare, 
Wangenstrasse 18:40 74,9 80 

4. 07:30 Wangen An Der Aare, 
Wangenstrasse Cudrefin 08:25 68,9 0 

4. 11:00 Cudrefin Clendy 11:45 42,6 155 

4. 12:15 Clendy Chillon 13:15 66,3 30 

4. 15:45 Chillon Adelboden, Dorfstrasse 18:00 133,9 150 

5. 07:45 Adelboden, Dorfstrasse Trümmelbach 08:45 59,0 0 

5. 09:45 Trümmelbach Lauterbrunnen, Bahnhofplatz 09:50 3,5 60 

5. 09:50 Lauterbrunnen, Bahnhofplatz Grindelwald, Grundstrasse 10:05 15,2 0 

5. 15:50 Grindelwald, Grundstrasse Grindelwald, Alpenvogelpark 16:00 5,9 345 

5. 17:10 Grindelwald, Alpenvogelpark Adelboden, Dorfstrasse 18:20 69,2 70 

6. 08:00 Adelboden, Dorfstrasse Meiringen, 
Aareschluchtstrasse 09:10 75,2 0 

6. 09:40 Meiringen, 
Aareschluchtstrasse Grimselstrasse, Innertkirchen 09:45 4,5 30 

6. 10:00 Grimselstrasse, Innertkirchen Meiringen, Bahnhofstrasse 10:05 4,3 15 

6. 12:30 Meiringen, Bahnhofstrasse Vaduz, Städtle 14:50 178,5 145 

6. 16:30 Vaduz, Städtle Schaan, Under Rüttigass 16:35 2,7 100 

7. 07:30 Schaan, Under Rüttigass Innsbruck, Weiherburggasse 09:45 169,2 0 

7. 11:00 Innsbruck, Weiherburggasse Uherské Hradiště 01:00 820,8 250 

   přístavné km  7,8  

   objížďky 5 %  152,3  

   Celkem  3197,9 2435 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 
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Tab. 5.13 Kalkulace dopravy 

Doprava Výpočet Cena 

Kilometrovné  3197,9·26,00 83145,00 

Čekací hodina  41·150,00 6150,00 

Parkovné 58 CHF · 20,614 1195,60 

Mýtné ČR 361,5 + 369,3 731,00 

Mýtné Rakousko 31,15 EUR·24,795 772,40 

Poplatek za použití silnic ve 
Švýcarsku (15 CHF·6)·20,614 1855,30 

Rozdíl cen spotřeby nafty  868,80 

Ubytování řidiče 237,42 CHF 4894,20 

Celkem  99612,30 

DPH za průjezd Německem  5207,57 

DPH za průjezd Rakouskem  603,05 

Doprava celkem  105422,92 

Zaokrouhlení na Kč nahoru 105423,00 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

Cena kilometrovného činí 26,00 Kč a čekací hodina činí 150,00 Kč [17]  

Čekací hodina: 2435 minut, tj. 40 hodin 35 minut.  

Čekací hodina se platí za každou započatou hodinu. [Vlastní průzkum] 

Parkovné 

Ceny parkovného byly zjištěny vlastním průzkumem. 

Přepočet EUR a CHF na CZK 

Při přepočtech bude používán kurz ze dne 10. 4. 2012:  

• 1 EUR = 24,795 CZK 

• 1 CHF = 20,614 CZK [16] 
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Mýtné placené v ČR 

Tab. 5.14 Cesta do Švýcarska 

Z Do Vzdálenost 
[km] Mýto [Kč] 

D1, Holubice D1, Praha-Chodov 213,1 208,6 

D1, Praha-Chodov Praha, Wilsonova 2,0 2,0 

D5, Praha, Třebonice D5, Rozvadov 150,9 150,9 

Typ: dálnice, rychlostní silnice 366,0 361,5 

Zdroj: http://188.65.73.179/tc/ 

 

Tab. 5.15 Cesta ze Švýcarska - ČR 

Z Do Vzdálenost 
[km] Mýto [Kč] 

D5, Rozvadov D5, Praha, Třebonice 150,9 150,9 

D5, Praha, Třebonice Praha, Wilsonova 7,8 7,8 

Praha, Wilsonova D1, Praha-Chodov 2,0 2,0 

D1, Praha-Chodov D1, Holubice 208,6 208,6 

Typ: dálnice, rychlostní silnice 369,3 369,3 

Zdroj: http://188.65.73.179/tc/ 

Mýtné Rakousko 

Celkem km ujetých po dálnici v Rakousku: 157,3 [Vlastní průzkum] 

Mýto za km bez DPH 20 % (kategorie 2, tarifní skupina C): 0,165 EUR [44] 

Mýto za km včetně DPH 20 % = 0,198 EUR 

Mýto celkem = 157,3·0,198 EUR = 31,15 EUR 

Rozdíl cen spotřeby nafty 

Spotřeba nafty na daný autobus je průměrně 30 l/100 km a nádrž autobusu má 

objem 320 l.  

Pohonné hmoty stačí na (320·100)/30 = 1066 km. 

Celkem se v zájezdu ujede 3197,9 km; je tedy nutno nakoupit pohonné hmoty na 

2131,9 km; tj. (2131,9·30)/100 = 640 l. To znamená, že autobus bude muset minimálně 
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dvakrát natankovat po 320 l, tankovat třikrát bude v případě nějakých zajížděk. [Vlastní 

průzkum] 

Cena nafty v Německu je 1,52 EUR a ve Švýcarsku 1,96 CHF. [22] 

Pohonné hmoty Švýcarsko 320 l·CHF 1,96·20,614 Kč = 12 929,10 Kč 

Pohonné hmoty Německo  320 l·EUR 1,52·24,795 Kč  = 12 060,30 Kč 

Rozdíl cen spotřeby nafty = 868,80 Kč 

[Vlastní průzkum] 

Výpočet DPH za průjezd státy EU, kde je povinnost odvádět daň 

= 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚∙𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚 𝑛𝑎 ú𝑧𝑒𝑚í 𝑠𝑡á𝑡𝑢,𝑘𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑎𝑛í
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚 𝑐𝑒𝑙é 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦

∙ 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑡á𝑡𝑢  [Vlastní 

průzkum] 

Sazba DPH za průjezd Německem činí 19 % a za průjezd Rakouskem činí 10%. 

[Vlastní průzkum] 

Německo = 99612,30∙879,9
3197,9

=  𝐾č 27408,26 𝐾č ∙ 19 % =  5207,57 𝐾č  

Rakousko = 99612,30∗193,6
3197,9

=  6030,50 𝐾č ∙ 10 % =  603,05 𝐾č 

Celkem DPH 5810,62 Kč = 234,40 EUR. 

Cestovní kancelář bude muset odvést DPH v Německu ve výši 210,10 EUR 

a v Rakousku ve výši 24,30 EUR. [Vlastní průzkum] 

5.3 Ubytování 

Pro ubytování byly zvoleny celkem tři hotely. 

5.3.1 Hotel Al Ponte*** 

Kontakt: 

Hotel Al Ponte 

Wangenstrasse 55 

3380 Wangen der Aare 

Tel.: +41 (0) 32 636 54 54  

Fax.: +41 (0) 32 636 54 55  

Email: info@alponte.ch 
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Charakteristika: 

Hotel se nachází ve Wangen der Aare, ležící na Švýcarské plošině. Je vzdálen 20 

až 50 m inut od B ernu, Basileje, Curychu a Lucernu. Hotel má 54 pokojů, které jsou 

tvořeny 130 lůžky. Jídelna restaurace nabízí sezónní a pestré nabídky, kapacita 

stravování je 500 osob.  

Ubytování: 

Pokoje jsou vybaveny sprchou nebo vanou s WC, vysoušečem vlasů, telefonem 

s přímou linkou, TV, rádiem, bezplatným vysokorychlostním připojením k internetu 

a WLAN. [49]  

Tab. 5.16 Kalkulace ubytování se snídaní v hotelu Al Ponte*** 

Typ pokoje Počet 
pokojů Počet osob 

Cena za 
den v CHF 

včetně 
snídaně 

Cena za 
den v CHF 

Cena za 
dva dny 
včetně 

snídaně 
v CHF 

2lůžkový 8 16 180 1440 2880 

3lůžkový 11 33 210 2310 4620 

Celkem 20 49  3750 7500 

Zdroj: http://www.alponte.ch/de/hotel/preise/index.php?navid=14 

Obvyklou praxí je, že při ubytování 40 osob je poskytnuto dodavatelem 

(hotelem) ubytování pro 2 osoby zdarma. [4] 

Proto není v tabulce zahrnuto ubytování pro průvodce a jednoho řidiče. 

Zdroj: http://www.alponte.ch/de/index.php 

Obr. 5.5 Hotel Al Ponte*** 
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5.3.2 Skupinová ubytovna Alpenrose 

Kontakt:  

Familie Laciga 

Tel.: +41 (0)31 755 60 48 

Fax.: +41 (0)31 755 64 86 

Email: info@alpenrose-adelboden.ch 

Charakteristika: 

Ubytovna se nachází v centru vesnice Adelboden v regionu Jungfrau. 

Aldelboden se nachází v horské krajině ve výšce 1400 metrů nad mořem. Ubytovna má 

25 pokojů celkem pro 95 osob. Jedná se o jednoduché ubytování, které je vhodné 

především pro nenáročné skupiny. V budově se nachází herna a pivnice. V zimě souží 

jako ubytovna pro lyžaře, kterým je k dispozici lyžařské středisko Adelboden s 42 

lanovkami a vleky. Po zbytek roku slouží jako ubytovna pro turisty a sportovní 

nadšence. 

Ubytování: 

Ve většině pokojů je balkon. V každém pokoji je umyvadlo se studenou a teplou 

vodou. Na patře jsou společné toalety a sprchy. K dispozici jsou pro vlastní stravování 

dvě jídelny s kuchyní za poplatek. [38] 

  

Zdroj: http://www.swiss-service.com/czech/5.htm 

Obr. 5.6 Skupinová ubytovna Alpenrose 
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Tab. 5.17 Kalkulace ubytování ve skupinové ubytovně Alpenrose 

Typ pokoje Počet 
pokojů Počet osob 

Cena za 
pokoj a den 

v CHF 

Cena za 
den v CHF 

Cena za 
dva dny 
v CHF 

3lůžkový 1 3 25 75 150 

4lůžkový 9 36 21 756 1512 

5lůžkový 2 10 21 210 420 

Celkem 12 49  1041 2082 

Zdroj: Vlastní průzkum 

5.3.3 Mládežnická ubytovna Schaan-Vaduz 

Jugendherberge Schaan-Vaduz 

Under Rüttigass 6 FL - 9494 Schaan 

Tel.: +42 3 232 50 22 

Fax.: +42 3232 58 56 

Email: schaan@youthhostel.ch 

Charakteristika: 

Ubytovna leží na venkově 0,5 km od hlavní silnice mezi Schaanem a Vaduzem. 

Slouží jako ubytování pro cyklisty a jako místo pro pořádání seminářů (konferenční 

místnost pro 50 lidí). Je zde místo pro stolní tenis, hřiště a trávník pro fotbal. Za 

pěkného počasí nabízí ubytovna možnost grilování.  Ubytovna je přizpůsobena pro 

bezbariérové ubytování. V budově je společenská místnost s televizí, jídelna, prádelna, 

kiosk, internetový koutek, půjčovna kol a aut. Wifi připojení je zdarma. Ubytovna má 

kapacitu 110 osob.  

Zdroj: http://www.youthhostel.ch/de/hostels/schaan-vaduz 

Obr. 5.7 Mládežnická ubytovna Schaan-Vaduz 

mailto:schaan@youthhostel.ch�
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Ubytování: 

Sprcha a WC jsou na patře, ale některé pokoje mají sprchu v pokoji. [42] 

Tab. 5.18 Kalkulace ubytování v mládežnické ubytovně Schaan-Vaduz 

Typ pokoje Počet 
pokojů Počet osob 

Cena za 
den v CHF 

včetně 
snídaně 

Cena za 
den v CHF 

3lůžkový 1 3 49,50 148,50 

5lůžkový 2 10 44,50 445,00 

6lůžkový 6 36 40,50 1458,00 

Celkem 9 49  2051,50 

Zdroj: http://www.youthhostel.ch/de/hostels/schaan-vaduz/preise 

V ceně je snídaně formou švédských stolů. [43] 

5.3.4 Kalkulace ubytování 

Tab. 5.19 Celková cena za ubytování včetně 3 snídaní 

Název ubytovacího zařízení Cena celkem za ubytování 
v zařízení v CHF 

Hotel Al Ponte*** 7500,00 

Skupinová ubytovna Alpenrose 2082,00 

Mládežnická ubytovna Schaan-Vaduz 2051,50 

Celkem 11633,50 

Zdroj: Vlastní průzkum 
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Tab. 5.20 Cena za ubytování se třemi snídaněmi na osobu 

Cena 
celkem 
[CHF] 

Kurz 
Cena 

celkem 
v Kč 

Cena za 
ubytování za 
osobu v Kč 

Kurzové 
riziko 
10 % 

Cena 
celkem za 

osobu v Kč 

11633,50 20,614 239812,97 4894,14 489,41 5383,55 

Zaokrouhlení 5384,00 

Zdroj: Vlastní průzkum 

Kurzové riziko 

Cestovní kanceláře musí při kalkulaci zahraničních zájezdů počítat s kurzovým 

rizikem. Toto riziko jim má umožnit poskytnout předem objednané služby za 

kalkulovanou cenu, i když se devizový kurz zvýší o 10 % oproti stavu, který byl při 

vypsání ceny zájezdu. [4] 

5.4 Náklady na průvodce 

Tab. 5.21 Náklady na průvodce 

 Cena bez DPH 
[Kč] DPH 20 % [Kč] Cena včetně DPH 

[Kč] 

Odměna průvodce 14000,00 2800,00 16800,00 

Sociální pojištění 
9 % 1260,00  1260,00 

Zdravotní pojištění 
26 % 3640,00  3640,00 

Stravné  7449,00  7449,00 

Vstupné 3092,10  3092,10 

Jízdenka 3079,73  3079,73 

Náklady na 
průvodce celkem 32520,83 2800,00 35320,83 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

Odměna průvodce je obvykle při vícedenních zájezdů stanovena denním 

paušálem. [4] 
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Denní paušál činí 2000 Kč. V prvním a posledním dnu průvodce nestrávil 

většinu dne na cestě, proto jsou mu tyto dva dny kalkulovány jako jeden, tj. 

2000 Kč·7 dní = 14000 Kč. [Vlastní průzkum] 

Výpočet stravného pro průvodce 

Pro snadnější výpočet stravného byla vytvořena tabulka, která znázorňuje, kolik 

hodin strávil průvodce v daném státu. [Vlastní průzkum] 

Tab. 5.22 Výpočet času stráveného v navštívených zemích 

Den Stát Hodinové rozmezí 
v daném státu 

Celkem čas strávený 
v daném státu 

1. Česká republika 18:00 - 24:00 6 hod 

2. Česká republika 00:00 - 02:45 2 hod 45 min 

2. Německo 02:45 - 08:30 5 hod 45 min 

2. Švýcarsko 08:30 - 24:00 15 hod 30 min 

3. Švýcarsko 00:00 - 24:00 24 hod 

4. Švýcarsko 00:00 - 24:00 24 hod 

5. Švýcarsko 00:00 - 24:00 24 hod 

6. Švýcarsko 00:00 - 15:00 15 hod 

6. Lichtenštejnsko 15:00 - 24:00 9 hod 

7.  Lichtenštejnsko 00:00 - 07:45 7 hod 45 min 

7. Rakousko 07:45 - 11:30 3 hod 45 min 

7. Německo 11:30 - 17:00 5 hod 30 min 

7.  Česká republika 17:00 - 24:00 7 hod 

8. Česká republika 00:00 - 01:00 1 hod 

Zdroj: Vlastní průzkum 

1. den  

Česká republika - doba strávená na území ČR je v rozmezí 5 a ž 12 ho din = 

zaměstnanci náleží stravné ve výši 64 Kč. 

2. den  

V České republice nemá nárok na náhradu stravného, protože jeho cesta je kratší 

než 5 hodin. 



50 
 

V Německu má nárok na 1/3 stravného, protože cesta je kratší než 12 hodin. 

Sazba pro Německo činí 45 EUR, tj. 45 EUR/3 = 15 EUR. 

Ve Švýcarsku má nárok na stravné ve 2/3 výši, protože pracovní cesta trvá déle 

než 12 hodi n a netrvá více než 18 hodin. Sazba pro Švýcarsko činí 75 CHF, tj. 

(75 CHF/3)·2 = 50 CHF. 

3. a 4. den  

Švýcarsko, sazba je snížená o 25 %  za poskytnutou snídani v ubytovacím 

zařízení tj. 2·56,25 CHF = 112,50 CHF. 

5. den 

Švýcarsko, snídaně v tento den nebyla poskytnuta. Nárok je na plnou sazbu 

75,00 CHF  

6. den 

Ve Švýcarsku má průvodce nárok na 2/3 výše stravného, protože jeho cesta trvá 

více než 12 hodin a méně než 18 hodin, tj. (75 CHF/3)·2 = 50 CHF. 

V Lichtenštejnsku má průvodce nárok pouze na 1/3 výše stravného. Cesta trvá 

více než 1 hodinu, avšak méně než 12 hodin. Sazba pro Lichtenštejnsko činí 45 EUR, tj. 

45 EUR/3 = 15 EUR 

7. den 

V Lichtenštejnsku má průvodce nárok na stravné zkrácené o 25 % za 

poskytnutou snídani. Sazba pro Lichtenštejnsko činí 45 EUR, tj. 45 E UR - 25 % = 

33,75 EUR, dále má nárok pouze na 1/3, protože pracovní cesta trvá méně než 12 hodin, 

avšak více než 1 hodinu, tj. 33,75 EUR/3 = 11,25 EUR. 

V Rakousku nemá průvodce nárok na stravné, protože v tento den mu vznikne 

nárok na tuzemské stravné za cestu na území ČR a jeho cesta v Rakousku netrvá více 

než pět hodin. 

V Německu má nárok na 1/3 sazby, protože pracovní cesta trvá méně než 12 

hodin, ale více než 1 hodinu. Sazba pro Německo činí 45 EUR, tj. 45 EUR/3 = 15 EUR. 

V České republice má nárok na stravné ve výši 64 Kč, protože jeho cesta zde je 

v rozmezí 5 až 12 hodin. 

8. den 

Průvodce nemá nárok na stravné, protože jeho cesta trvá méně než 5 hodin. [30] 

[29] 

Stravné průvodce činí celkem za Českou republiku 128,00 Kč, za 

Lichtenštejnsko, Německo, Rakousko celkem 56,25 EUR·24,795 Kč = 1394,70 Kč a za 
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Švýcarsko 287,50 CHF·20,614 Kč = 5926,50 Kč. Celkem činí stravné průvodce 

7449,00 Kč. [Vlastní průzkum] 

Vstupné za průvodce 

Za průvodce se bude platit vstupné v: 

• ZOO Basel 16 CHF [36] 

• na hradě Chillon 8,5 CHF [39] 

• na Trümmelbachšských vodopádech 11 CHF [46] 

• v muzeu Sherlocka Holmese 3 CHF [48] 

Vstupné za průvodce činí 150 CHF, tj. 150 CHF·20,614 = 3092,10 Kč. 

Jízdenka na Jungfraujoch a zpět 

Jízdenka z Lauterbrunnen na Jungfraujoch činí 79,80 CHF na osobu. [41] 

Jízdenka z Jungfraujoch do Grindenwald, Grund činí 69,60 CHF na osobu. [40] 

Jízdné za průvodce činí celkem 149,40 CHF, tj. 149,40 CHF·20,614 = 

3079,73 Kč. 

Kurzovní riziko 

Při kalkulaci zájezdu je potřeba počítat s kurzovním rizikem, které se obvykle 

stanoví na 10 % z nákladů hrazených v cizí měně.  

Kurz EUR v době kalkulace je 24,795 Kč za 1 EUR, zvýšený kurz o 1 0 % je 

27,275 Kč za 1 EUR. Kurz CHF v době kalkulace je 20,614 Kč za 1 CHF, zvýšený kurz 

o 10 % je 22,675 Kč za 1 CHF. 

Výpočet rizika v EUR: (300,59·27,275) - (300,59·24,795)  = 745,46 Kč 

Výpočet rizika v CHF: (385,45·22,675) - (385,45·20,614)  = 794,41 Kč 

Rozdíl spotřeby cen nafty činí Kč 868,80, tj. 35 EUR při kurzu 24,795 Kč za 

1 EUR. [4] [Vlastní průzkum] 
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Tab. 5.23 Kurzovní riziko 

DPH v Německu a Rakousku 234,40 EUR 

Mýtné v Rakousku 31,15 EUR 

Rozdíl spotřeby nafty  35,04 EUR 

Poplatek za použití silnic ve Švýcarsku 90 CHF 

Parkovné v zahraničí 58 CHF 

Ubytování řidiče 237,42 CHF 

Celkem náklady v EUR 300,59 EUR 

Celkem náklady v CHF 385,45 CHF 

Kurzovní riziko 1539,87 Kč 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

5.5 Kalkulace nákladů nakoupených služeb 

Tab. 5.24 Nepřímé náklady nakoupených služeb 

 Cena v Kč 

Doprava 105423,00 

Kurzovní riziko 1539,87 

Celkem 106962,87 

Nepřímé náklady na 1 účastníka 2674,07 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

U nepřímých nákladů se počítá s rizikem neobsazení. Obsazení bude činit 40 

osob bez průvodce a řidičů. [Vlastní průzkum] 
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Tab. 5.25 Přímé náklady na nakupované služby na 1 účastníka 

Přímé náklady na nakupované služby Cena v Kč 

Ubytování včetně tří snídaní 237,42 CHF·20,614 Kč 4894,20 

Vstupné (62,87 CHF·20,614 Kč) + (10 EUR·24,795 Kč) 1543,95 

Jízdné 149,40 CHF·20,614 Kč 3079,73 

Celkem 9517,88 

Kurzovní riziko 951,79 

Přímé náklady celkem  10469,67 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

Vstupné 

ZOO Curych - vstupné činí 20 CHF za osobu, přičemž každý desátý u skupin 

má vstup zdarma čili osob je celkem 49 včetně průvodce. Platících bude 45 osob, mezi 

neplatícími osobami bude jedna z nich průvodce. Tj. 20 CHF·45 = 900 CHF, tj. 

18,37 CHF na osobu. [51] 

ZOO Basel - vstupné pro osoby ve věku 25 - 62 let činí 16 CHF na osobu. [36] 

Chillon - vstupné je bez průvodce a činí 8,50 CHF za osobu, tj. 8,50 CHF na 

osobu. [39] 

Trümmelbachšské vodopády - vstupné činí 11 CHF na osobu (pro skupiny nad 

10 osob jde sjednat vstupné levnější). [46] 

Aare Gorge - vstupné činí 6 CHF na osobu. [31] 

muzeum Sherlocka Holmese - vstupné činí 3 CHF na osobu. [48] 

Alpen ZOO - vstupné činí 10 EUR na osobu. [34] 

Vstupné činní celkem 62,87 CHF na osobu a 10 EUR na osobu. 

Vlakem na Jungfrau a zpět  

Jízdenka z Lauterbrunnen - cena je 79,80 CHF na osobu. [41] 

Jízdenka do Grindenwald, Grund - cena je 69,60 CHF na osobu. [40] 

Jízdné na osobu činí celkem 149,40 CHF. 

Tab. 5.26 Celkem náklady na nakoupené služby na 1 účastníka 

Nepřímé + přímé náklady 13143,74 Kč 

Přirážka cestovní kanceláře 20 % včetně DPH 20% 3154,50 Kč 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 
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Základem daně je 2628,75 Kč a DPH činí 525,75 Kč, tj. 3154,50 Kč. [Vlastní 

průzkum] 

5.6 Kalkulace nákladů vlastních služeb 

Tab. 5.27 Nepřímé náklady na vlastní služby 

 Cena bez DPH 
[Kč] 

DPH 20 % 
[Kč] 

Cena včetně DPH 
[Kč] 

Průvodce 32520,83 2800,00 35320,83 

Kurzovní riziko na 
průvodce 1349,10  1349,10 

Celkem nepřímé 
náklady 33869,93 2800,00 36669,93 

Nepřímé náklady 
na 1 účastníka 846,75 70,00 916,75 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

Kurzovní riziko průvodce 

Je počítáno ze stravného, vstupného a jízdného hrazeného za průvodce. Stravné 

v zemích Evropské unie činí 56,25 EUR a součet stravného, vstupného a jízdného za 

průvodce činí 586,90 CHF. 

Stravné v EUR:  

(56,25 EUR·27,275 Kč) - (56,25 EUR·24,795 Kč)  = 139,50 Kč 

Stravné v CHF:  

(586,90 CHF·22,675 Kč) - (586,90 CHF·20,614 Kč)  = 1209,60 Kč 

Kurzovní riziko průvodce celkem činí 1349,10 Kč. 

Přímé náklady na vlastní služby na jednoho účastníka nejsou žádné. [Vlastní 

průzkum] [4]  

Tab. 5.28 Celkem náklady na vlastní služby na jednoho účastníka 

 Cena bez DPH 
[Kč] 

DPH 20 % 
[Kč] 

Cena včetně DPH 
[Kč] 

Nepřímé a přímé 
náklady 846,75 70,00 916,75 

Přirážka cestovní 
kanceláře 20 % 169,35 14,00 183,35 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4]  
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5.7 Celková kalkulace zájezdu 

Tab. 5.29 Rekapitulace 

 Cena bez DPH 
[Kč] DPH 20 % [Kč] Cena včetně DPH 

[Kč] 

Zvláštní režim 

Nepřímé náklady 
na 1 účastníka 2674,07  2674,07 

Přímé náklady na 1 
účastníka 10469,67  10469,67 

Marže 2628,75 525,75 3154,50 

Běžný režim 

Nepřímé náklady 
na 1 účastníka 846,75 70,00 916,75 

Marže 169,35 14,00 183,35 

Náklady celkem 16788,59 609,75 17398,34 

Prodejní cena   17500,00 

Povinné pojištění 
proti úpadku na 1 
osobu 

7,29  7,29 

Náklady celkem 16795,88  17405,63 

Úprava marže 78,64 15,73 94,37 

Marže celkem 2876,74 555,48 3432,22 

Zdroj: Vlastní průzkum, [4] 

Pojištění proti úpadku na 1 osobu 

Pojištění činí 2 % z ceny zájezdu.  

Orientační cena zájezdu činí 17500,00 Kč a byla vypočítána podle dostupných 

informací. [Vlastní průzkum] 
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Graf 1 Složky ceny zájezdu 

 

Cena zájezdu by mohla být snížena díky nižší marži cestovní kanceláře 

a snížením odměny průvodce. Ještě by se naskytla možnost co nejvíce snížit vstupné za 

průvodce, to v této kalkulaci není úplně možné. Cestovní kancelář by mohla po dohodě 

zajistit vstup pro průvodce bez vstupného, což bývá ve většině případů běžnou praxí.  

Další možností snížení ceny je dlouhodobá spolupráce s ubytovacími zařízeními, která 

by poskytla např. množstevní slevy. Poslední možností je zvážení návštěvy hory 

Jungfrau, protože její jízdné činní podstatný podíl ceny zájezdu. 

Výše uvedené případy nelze přesně kalkulovat až na nižší marži. Marže celkem 

činí 2876,74 Kč, tj. 20 %. Příkladem je snížení na 10 %, což činí 1438,37 Kč a DPH 

20 % z marže činí 287,67 Kč. Marže by tedy v tomto případě činila 1726,04 Kč. 

[Vlastní průzkum]  
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5.8 Služby poskytnuté za příplatek 

5.8.1 Strava 

Snídaně ve skupinové ubytovně Alpenrose 

 Poplatek za snídani činí 8 CHF. V ubytovně se stráví dva dny, tak je v případě 

zájmu možno objednat dvě snídaně, tj. 8 CHF·2 = 16 CHF. 

Použití společné kuchyně ve skupinové ubytovně Alpenrose 

Za použití společné kuchyně se platí 1 CHF za osobu/den. V ubytovně se stráví 

dva dny, tak je možno objednat použití kuchyně na dva dny, tj. 1 CHF·2 = 2 CHF. 

Večeře ve skupinové ubytovně Alpenrose 

Příplatek za večeři činí 20 CHF za osobu. V ubytovně se stráví dva dny, tak je 

možno objednat celkem dvě večeře, tj. 20 CHF·2 = 40 CHF. [Vlastní průzkum] 

Večeře v mládežnické ubytovně Schaan-Vaduz 

V ubytovně je možno si objednat večeři v hodnotě 15,50 CHF.  

Oběd formou balíčku v mládežnické ubytovně Schaan-Vaduz 

Oběd ve formě balíčku stojí 8,50 CHF. [43] 

5.8.2 Cestovní pojištění včetně storno poplatku 

Pro účastníky zájezdu, kteří odjíždějí z Uherského hradiště, je vhodné pojištění 

na osm dní od pojišťovny Union. Na výběr jsou nabízeny dvě varianty cestovního 

pojištění - Optimum a Excellent, které se liší limity krytí a cenou, za kterou jsou 

nabízeny. 
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Tab. 5.30 Cestovní pojištění na osm dní 

 OPTIMUM EXCELLENT 

Léčebné výlohy 100000 EUR 165000 EUR 

Asistenční služba Bez limitu Bez limitu 

Zavazadla 20000 Kč 40000 Kč 

Odpovědnost za škodu 2500000 Kč 2500000 Kč 

Úraz 300000 Kč 500000 Kč 

Cena pojištění 491 Kč 575 Kč 

Zdroj: https://www.unionpojistovna.cz/page/uvodni-stranka/pojisteni/cestovni-pojisteni-

do-sveta/online.html 

Pro zbylé účastníky zájezdu je vhodné pojištění na sedm dní od pojišťovny 

Union. Na výběr jsou nabízeny také dvě varianty cestovního pojištění Optimum 

a Excellent. Rozdíl ve variantách je v jejich ceně a limitech krytí. 

Tab. 5.31 Cestovní pojištění na sedm dní 

 OPTIMUM EXCELLENT 

Léčebné výlohy 100000 EUR 165000 EUR 

Asistenční služba Bez limitu Bez limitu 

Zavazadla 20000 Kč 40000 Kč 

Odpovědnost za škodu 2500000 Kč 2500000 Kč 

Úraz 300000 Kč 500000 Kč 

Cena pojištění 488 Kč 570,60 Kč 

Zdroj: https://www.unionpojistovna.cz/page/uvodni-stranka/pojisteni/cestovni-pojisteni-

do-sveta/online.html 

Rozdíl mezi pojištěním na sedm a osm dní je pouze v ceně. Limity krytí jsou 

stejné. [Vlastní průzkum] 
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6 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem poznávacího zájezdu do 

Švýcarska. Je zaměřena především na jeho přírodní krásy, kterých není málo a nebylo 

lehké zvolit ty nejlákavější. Dalším kritériem pro volbu krás této země byla trasa, která 

hraje podstatnou roli. Žádný klient cestovní kanceláře by si nekoupil zájezd, ve kterém 

by místo navštěvování nejrůznějších míst trávil naprostou většinu času v autobuse.  

Při hledání informací o Švýcarsku bylo nalezeno značné množství zdrojů. 

Knižní, ať již v českém či jiném jazyce, jsou velmi dobře dostupné a zdrojů 

na webových stránkách je také hojně. Jedny z nejvěrohodnějších a nejpřesnějších 

informací poskytují oficiální webové stránky švýcarského cestovního ruchu. 

V praktické části byl uskutečněn pokus o sestavení zájezdu do této země včetně 

seznámení s autobusovou dopravou, ubytováním, službami za příplatek a cestovním 

pojištěním. Byla zvolena autobusová doprava, která je pro tento zájezd nejvhodnější. 

Pro náročné klienty by byla možností letecká doprava do Švýcarska a tam zajištěná 

přeprava tamními autobusovými dopravci. Také ubytování pro náročné klienty by bylo 

možno zajistit. Ti by byli uspokojeni pouze v jednom tříhvězdičkovém hotelu, ve 

kterém jsou naplánovány dvě noci.  

Část věnovaná tvorbě zájezdu se zabývá jednotlivými cenovými položkami. 

Snahou bylo vytvořit a vykalkulovat co nejlépe zájezd, který by mohl být prodáván 

v cestovní kanceláři. Výslednou cenu by bylo možno upravit směrem nahoru pomocí 

zajištění kvalitnějšího ubytování a cenou dolů pomocí nižší odměny průvodce, 

zajištěním vstupného zdarma pro průvodce, nižší marží cestovní kanceláře, snížením 

ceny ubytování prostřednictvím například množstevních slev a zvážením výjezdu na 

horu Jungfrau. Reálná tvorba zájezdu se poněkud liší a navrhovaná cena zájezdu 

neobsahuje některé náležitosti, které vznikají při tvorbě zájezdu cestovní kanceláří. Přes 

tuto skutečnost by mohl tento návrh být směrodatný pro cestovní kancelář či případné 

klienty. Přesnější kalkulace by byla vytvořena pouze pracovníkem cestovní kanceláře, 

který tuto činnost delší dobu vykonává. 
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

cca  přibližně 

CR  cestovní ruch 

CZK, Kč koruna česká  

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

D  dálnice 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DVD  Digital Versatile Disc 

Email  elektronická pošta 

EU  Evropská unie 

EUR  euro 

Fax.  telefax 

GPS  Global Positioning Systém 

ha  hektar 

HDP  hrubý domácí produkt 

hod  hodina 

CHF  švýcarský frank 

kg  kilogram 

km  kilometr 

km/hod kilometrů za hodinu  

km2  kilometr čtvereční 

m  metr 

m. n. m. metrů nad mořem  

min  minuta 

n. l.  našeho letopočtu 

např.  například 

OSN  Organizace spojených národů 

př. n. l.  před naším letopočtem 

resp.  respektive 

S  silnice 
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Tel.  telefon 

tj.  to je 

TV  televizor 

tzv.  takzvané 

UNWTO Světová organizace cestovního ruchu (United Nations World Tourism 

Organisation)  

WC  toaleta, záchod 

ZOO  zoologická zahrada 
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Cena: 17 500,- Kč 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným 
autobusem, služby průvodce, 
ubytování, 
vstupné, jízdné na horu Jungfrau 

Ubytování: dvě noci v hotelu Al Ponte***, dvě noci ve 
skupinové ubytovně 
Alpenrose včetně snídaní, noc v Mládežnické 
ubytovně v Schaanu včetně snídaní 

Program:  
1. den Odjezd z ČR v odpoledních a večerních hodinách. 

2. den Ráno zastávka u Rýnských vodopádů. Poté odjezd do 
Curychu, kde navštívíme ZOO. V odpoledních hodinách návštěva parku Volière 
u jezera. Nocleh v hotelu Al Ponte*** v Wangen An Der Aare. 

3. den Dopoledne návštěva ZOO v Basileji, která je podle magazínu Forbes druhá 
nejkrásnější ZOO na světě. Odpoledne návštěva ZOO a terária Bois du Petit Château. 
Poté návrat na nocleh. 

4. den Dopolední pozorování přírody v Grande Caricage v oblasti Cuderfin. Krátká 
zastávka u menhirů v Cledny a poté cesta k břehu Ženevského jezera, kde navštívíme 
hrad Chillon. Nocleh ve skupinové ubytovně Alpenrose. 

5. den Ráno návštěva Trümmelbašských vodopádů a poté výjezd ozubnicovou 
železnicí na horu Jungfrau. Odpoledne návštěva Alpenvogelparku v Grindewaldu. 
Návrat na nocleh. 

6. den Dopoledne návštěva soutěsky Aare Gorge a muzea Sherlocka Holmese 
v Meiringenu s možností nákupu sněhových pusinek v podniku Café Brunner. 
Odpoledne prohlídka hlavního města Lichtenštejnska Vaduzu. Nocleh v Mládežnické 
ubytovně v Schaanu. 

7. den Dopoledne návštěva Alpenzoo v Innsbrucku v Rakousku. Cesta domů. 
Předpokládaný příjezd do Prahy a Brna ve večerních hodinách. 

8. den Příjezd do Uherského Hradiště v brzkých ranních hodinách.

Příloha č. 1: Letáček zájezdu 
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