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1.Úvod 

 

Zájem o studium na vysoké škole neustále roste. Ještě nedávno měla například Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB – TUO) zhruba 15 000 studentů. 

Nyní tento počet přerostl přes 19 000
1

. A stejně jako roste průměrné vzdělání, roste i 

průměrná měsíční mzda. Se vzrůstající měsíční mzdou, dle ekonomických zákonů o růstu 

důchodů, se zvyšuje i množství peněz každoročně utracené na jiné potřeby, než na nezbytně 

nutné součásti každodenního života. Z mezního užitku každé koruny se vydává více a více na 

dovolenou, relaxaci, poznávání, učení, atp. Stále menší spoření však vyvolává kritický 

nedostatek likvidnosti domácností, což vede k jejich zadlužování, a v případě nouze i 

krachům, osobním bankrotům a ve vyšší míře tohoto jevu může dojít až k ekonomické krizi. 

Poslední (doposud) krize vznikala za velice obdobných podmínek v USA a v roce 2008 to již 

americký hypoteční systém nebyl schopen pojmout a zhroutil se.  

Lidé mají tendence více a více cestovat. Cestování se nachází v současnosti 

v Maslowově pyramidě hodnot na předních příčkách, což jen ukazuje na vyspělost společnosti 

ve směru uspokojování potřeb. Samozřejmě v této chvíli mluvím o průměrném Evropanu, 

Američanu, a o jistých částech Asie a Afriky. Ani z daleka v dnešní době není všem 

dopřáváno uspokojování základních lidských potřeb, jakými jsou potrava, pití, zdravotnický 

materiál či střechy nad hlavou.  

Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční vztah pro limitovanou práci 

bakalářské práce k usnadnění cestování. Tím je myšleno na základě půvabů, zajímavostí a 

jiných zadaných parametrů určit, jaká je pro vybraného zájemce nejvýhodnější druh dopravy. 

A to nejen z ekonomického, ikdyž především, hlediska. 

1.1 Struktura práce
2

 

 

                                                           
1

 Dostupné z : 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IavG0S_CVCkJ:petrkopka.wz.cz/download/erd/ERD.pdf+&hl=

cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESgahdScRWa1rk0QyhloyHhA0YmQ0YXnjnKIS8bXFh_0k1OHfOkQv3W6Eqt0b2

oo8qI9Mi2I88gQfsaDGfT8FQOzb0576rBLnNMz8sYaKNjyvL_xknpy4yABkoEVi-

hJFcpPgUV1&sig=AHIEtbTAGD011-Ix5zd8JwSfPeiZYOr4EA dne 29. 4. 2013. 

2

  Zkratky států v mezinárodním formátu dostupné z http://www.lib.cas.cz/space.40/ZKR/STAT.HTM dne 
11. 2. 2013. 
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Práce je rozdělena na několik kapitol. Kromě této první kapitoly jsou v dalších 

vysvětleny důležité pojmy, prvky, dle kterých jsem se rozhodoval, i něco málo o místech, 

která považuji za klíčová pro svou práci. 

V druhé kapitole se budu nadále věnovat parametrům, a blíže rozdělím území, pro 

které se má práce týká. Sice by bylo nejlepší, kdyby má práce mohla obsahovat celí svět, 

ovšem rozsah této práce by to mnohonásobně překračovalo. 

Poslední kapitolou je Závěr, ve kterém je zhodnocen dosažený výsledek při plnění cíle 

této bakalářské práce.  

1.2 Cestovní ruch
3

 

 

Cestovní ruch je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa 

mimo její běžné životní prostředí /mimo trvalé bydliště/ a to na dobu kratší než je stanovena, 

přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném 

místě,“ jak uvádí Indrová (2009, s. 12)  

 

            „U mezinárodního cestovního ruchu tato doba činí 1 rok, u domácího cestovního 

ruchu 6 měsíců. Jiný účel cesty než vykonávání výdělečné činnosti v definici znamená, že 

výdělečná činnost není v navštíveném místě založena na trvalém či přechodném pracovním 

poměru,“ jak tvrdí Indrová (2009, s. 12) 

 

Vymezení základních pojmů v oblasti cestovního ruchu. 

 

           U vymezených základních pojmů rozlišujeme, zda-li se jedná o mezinárodní cestovní 

ruch nebo domácí cestovní ruch. 

 

Stálý obyvatel (rezident) 

 

            „V mezinárodním cestovním ruchu ve vztahu k dané zemi se pod tímto pojmem 

                                                           
3

 Citace z: Cestovní ruch, INDROVÁ, Jarmila, 2. vyd. Praha: Oeconomika, 2009, 122 s. 
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rozumí osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší 

jednoho roku,“ dle Indrové (2009, s. 13). 

 

            „V domácím cestovním ruchu ve vztahu k určitému místu je za stálého obyvatele 

považována osoba, která v tomto místě žije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců před 

příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíc,“ dle Indrové (2009, s. 13). 

 

Návštěvník (visitor) 

„V mezinárodním cestovním ruchu je osoba, která cestuje do jiné země než v níž má 

své trvalé bydliště na dobu překračující jeden rok, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než 

vykonání výdělečné činnosti v navštívené zemi,“ dle Indrové (2009, s. 13). 

 

            „V domácím cestovním ruchu je návštěvníkem osoba, která má trvalé bydliště v dané 

zemi, a která cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šesti měsíců, 

přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném míst,“ 

dle Indrové (2009, s. 13). 

 

Turista (tourist) 

„V mezinárodním cestovním ruchu je za turistu považována osoba, která cestuje do 

jiné země než v níž má své obvyklé bydliště na dobu zahrnující alespoň jedno přenocováním, 

avšak ne delší než jednoho roku, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání 

výdělečné činnosti v navštívené zemi,“ dle Indrové (2009, s. 14). 

 

        „V domácím cestovním ruchu je za turistu považována osoba trvale usídlená v zemi, 

která cestuje do jiného místa odlišného od jejího běžného životního prostředí /v této zemi/ na 

dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší šesti měsíců, přičemž hlavní 

účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě,“ dle Indrové  

(2009, s. 14). 
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V závislosti na délce pobytu se rozlišují 

„Turista na dovolené (holidaymaker) – turista, který setrvává na daném místě více než 

určitý počet nocí nebo dnů,“ dle Indrové (2009, s. 14). 

 

            „Krátkodobě pobývající turista (short-term tourist) – který cestuje na dobu 

nepřekračující tento limit, ale trvající než déle než 24 hodin a zahrnující pobyt alespoň s 

jedním přenocováním,“ dle Indrové (2009, s. 14). 

 

Výletník (excursionist, same-day visitor) – jednodenní návštěvník 

- v mezinárodním cestovním ruchu je výletníkem osoba, která cestuje do jiné země než 

v níž má své trvalé bydliště a běžné životní prostředí na dobu kratší než 24 hodin aniž by v 

navštívené zemi přenocovala, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné 

činnosti v navštívené zemi 

 

           - v domácím cestovním ruchu je výletníkem osoba trvale usídlená v dané zemi, která 

cestuje do místa odlišného od místa jejího trvalého bydliště a běžného životního prostředí na 

dobu kratší 24 hodin aniž by v navštíveném místě přenocovala, přičemž hlavní účel její cesty 

je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 
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2.Parametry kapitol 

Kapitoly jako takové jsou vypracovány o jednom státu, který jsem vybral na základě 

několika základních parametrů. Jedním z nich je návštěvnost dané země z pohledu světového 

cestovního ruchu. Jako další uvádím geografickou blízkost České Republice (dále jen ČR), 

kterou považuji za výchozí bod.  První výchozí bod (ODKUD) jsem stanovil město Brno, 

druhé největší město ČR, které se nachází v Jihomoravském kraji, jehož je to krajské město. 

Dalším, velmi podstatným, výchozím bodem je KDO. Znamená to, kdo se účastní 

výpravy. Z pravidla věk nehraje roli, ovšem pro naše podmínky bude nejvhodnější stanovit 

mladého člověka (lidi) mezi 20 a 35 lety věku v dobrém zdravotním stavu, bez vážnějších 

poruch, které by vyžadovaly výjimky. Jde o člověka bez náboženského vyznání, či 

s vyznáním neurčitým. 

Jednotlivé kapitoly jsou v následujícím pořadí a číslování. 

Tabulka 1.: Předurčení kapitol 2. části 

kapitoly státy kapitoly státy 

3. Belgie 12. Německo 

4. Bulharsko 13. Polsko 

5. Česká republika 14. Portugalsko 

6. Dánsko 15. Rakousko 

7. Francie 16. Slovensko 

8. Nizozemí 17. Španělsko 

9. Chorvatsko 18. Švédsko 

10. Itálie 19. Švýcarsko 

11. Maďarsko 20. Velká Británie 

   

 

Státy jsou řazeny podle abecedy, přestože se nabízí mnohé, možná důležitější řazení, 

například podle velikosti států, mírou cestovního ruchu, návštěvnosti, geografické vzdálenosti 

od výchozího bodu či podle množství klíčových objektů. Řazení je mnoho. 

V každé kapitole uvedu také klíčové objekty, které vyberu dle jejich podstatnosti pro 

dané destinace, pro daný účel. V tabulce číslo 2: Souhrn obecných parametrů, uvádím souhrn 

obecných parametrů, které ne vždy se využijí, vzhledem, například, k malé vzdálenosti od 
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podobných objektů, které jsou blíže, významnější či jinak zastíněny.  Jednotlivé prvky budou 

také označeny podobně, jako uvádím v tabulce. 

Tabulka 2: Souhrn obecných  parametrů 

 

Stejně jako řazení států, i řazení prvků posouzení, je abecední. Přičemž číslo, uvedené 

v závorce, je číslo podkapitoly, ve které se daná problematika nachází.  

Z počátku práce jsou kapitoly věnovány státům, a jejich klíčovým objektům. Po 

vypracování všech parametrů, a jejich zapracování do map, které v každé kapitole uvedu, o 

nejvýznamnějších památkách bude pojednáno ve velmi obecné rovině, čímž uvedu důvod, 

proč zrovna ta či ona atrakce byla zvolena za klíčový objekt. 

Před závěrem práce se pokusím vydedukovat funkční vztah, dle kterého je možnost 

řídit se při výběru druhů dopravy. Do vztahu se pokusím zakomponovat další extra parametry 

jako počet cestujících, počet dnů „dovolené“ anebo rozpočet „výletu“. 

V každé kapitole uvádím geografické zobrazení dané země s označením klíčových 

prvků. Dle koncentrace, rozmístění a důležitosti prvků se bude vycházet dále při určování 

tras. Jednotlivé značky uvádím v tabulce 3: Barevné rozlišení hodnotících prvků. 

Tabulka 3: Barevné rozlišení hodnotících prvků 

označení prvků parametry posouzení označení prvků parametry posouzení 

  drogová turistika   UNESCO 

  horská turistika   přírodní parky, rezervace 

  gastronomie   lázně 

  kulturní památky.   sexuální turistika 

  národní bohatství   věda a technika 

  zvláštnosti   zimní střediska 

   

označení prvků parametry posouzení označení prvků parametry posouzení 

A(1) drogová turistika F(7) lázně 

B(2) horská turistika G(8) sexuální turistika 

C(3) gastronomie H(9) věda a technika 

D(4) kulturní památky: I(10) zimní střediska 

d2(5) UNESCO J(12) zvláštnosti 

E(6) přírodní parky, rezervace   
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Každá kapitola obsahuje mapu
4

. Jde o mapy, ve kterých jsem vyznačil tzv. „body 

zájmu“. Tyhle klíčové body jsou body, které rozebírám v každé kapitole podle klíčových 

prvků posouzení (dle Tabulky 2.) Jen nejvýznamnější body jsou zanášeny do mapy, pro účely 

této práce se jedná o více než dostatečnou iniciativu. 

Lyžařská střediska v mé práci jsou rovněž jen středisky z nějakého důvodu 

významnější, než jiná. Uváděním všech bych překračoval limity práce, a co je důležitější, 

konečný efekt by byl natolik skreslen, že by jeho vypovídací hodnota byla mizivá
56

.  

V sekci přílohy, na konci práce se nalézá 18 map, ke každému státu jedna, 

s vyobrazenými značkami v barevném rozlišení dle této kapitoly. Každý druh parametru má 

rozličnou značku, barvu i velikost, dle určení, významu i přehlédnutelnosti. Mapy jsou 

seřazeny ve stejném (abecedním) pořádku jako kapitoly států.  

2.1 Chybějící parametry 

Každý stát má své specifikum. Lépe řečeno každý stát je sám o sobě specifický. 

Předem zvolené parametry se odvíjejí v obecných rovinách. Zvolení států pro tuhle práci 

ovšem probíhalo sice náhodně, ovšem už nikoliv obecně. Proto v některých kapitolách budou 

některé parametry vynechány z nejrůznějších důvodů. U každého parametru i státu se jedná o 

jiný dúvod. Proč, a jaké parametry jsou vynechvány a je nejlepší je vynechat, uvádíme dále, 

v části B, bakalářské práce. V kapitole 21. Proč (ne)používat některé parametry a v jejích 

podkapitolách.  

Kvůli přehlednosti označování parametrů zůstává stejné i skrz vynechané části.   

Nadále kvůli přebytečnému odkazování veškeré Světové dědictví UNESCO, dostupné 

z: http://whc.unesco.org dne 7. 1. 2013 je čerpáno z uvedeného zdroje. Podobným způsobem 

jsou uvedeny v pozdějším textu i hromadné odkazování pomocí jediného odkazu, umístěného 

v prvním místě k tomu vhodnému.  

                                                           
4

 Všechny mapy jsou dostupné z https://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl , jsou ručně „vyfocené“ 
pomocí tlačítka „printscreen“ a uložené v bakalářské práci. 
5

  Střediska zemí Belgie, Bulharska, Francie, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Velké 
Británie, včetně citací, dostupné z cestovního online průvodce http://www.orbion.cz/ dne 28. 1. 2013.  
6

  Zimní střediska zemí Německa, Rakouska, Švýcarska, České republiky, Slovenska, Itálie, Bulharska 
dostupné z http://www.lazne-hegyko.cz/news/lyzarska-strediska-v-evrope/ dne 29. 1. 2013.  

http://whc.unesco.org/#_blank
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3.Belgie 

3.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

3.2 Horská turistika 

Ardeny 

Jsou zalesněný, hornatý region, který leží převážně na území Lucemburska a Belgie, 

ale zasahuje také do Francie. Převážná část Arden je pokrytá hustými lesy, pahorky přibližně 

350–500 m vysokými, které se v některých místech vytahují až to 650 m n m. Nejvyšší vrchol 

je Signal de Botrange, vysoký 692 m. Oblast je typická strmými údolími a rychle proudícími 

řekami, jedna z turisticky nejvýznamnějších je Máza. Nejdůležitější města této oblasti – Liège 

a Namur. 

3.3 Gastronomie 

Typická belgická kuchyně se v aditivních ingrediencích liší místo od místa, ovšem 

základní složku mají obě národnostní skupiny (Vlámové i Valoni) stejný. Jedná se o mořské 

plody, zvěřinu, drůbež, ryby a zeleninu upravenou dle místních receptur. Hlavní nápoj Belgie 

je pivo. Vaří se zde nepřeberné množství piva mnoha druhů a chutí. Jako místa se specializací 

bylo zvoleno hlavní město Brusel, Ardeny, odkud pochází veliká část zvěřiny pro pokrmy, 

město Oostende pro svůj rybolov a mořské plody ze severo-západního pobřeží. 

3.5 UNESCO
7

 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 4.:  Dědictví UNESCO Belgie 

Vlámské Bekináže Katedrála Notre Dame v Tournai 

Náměstí La Grand Place v Bruselu Naleziště pazourků z doby kamenné ve Spiennes 

Čtyři lodní výtahy na Canal du Centre a v jeho Hlavní městské domy architekta Victora Horty v 

                                                           
7

 Světové dědictví UNESCO v této, i v dalších kapitolách dostupné z http://whc.unesco.org dne 7. 1. 
2013. 
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okolí – „La Louviére“ a „Le Roeulx“ Bruselu 

Zvonice v Belgii a Francii Nakladatelství Plantin-Moretus 

Historické centrum města Bruggy Palác Stoclet 

Doly ve Valonsku   

  

3.6 Přírodní parky, rezervace 

De Zoom - Kalmthoutse Heide 

Je národní park, položený na hranici několika zemí. Přesněji na belgicko-

nizozemských hranicích. O park se stará speciální komise, ve které jsou zatoupeny organizace 

obou zemí. Park jako takový je vlastněn Flandrami, Kalmthoutem a dalšími soukromými 

vlastníky. Nejznámější část hranic patří Belgii v severní provincii Antverp. Nizozemská část 

patří do severní provincie Severní Brabant a kříží hranice vesnic Huijbergen a Putte. 

Hautes Fagnes 

V češtině znamená doslova přeloženo „vysoké bažiny“. Jde o bažinatou náhorní 

plošinu mezi Ardenami a vrchovinou Eifel. Rozkládá se na území belgické provincie Lutych a 

německých spolkových zemích Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Nejvyšším bodem 

této oblasti je Signal de Botrange, který je zároveň nejvyšším vrcholem Belgie. Velká část 

oblasti je součástí německo-belgického národního parku Hohes Venn-Eifel. Oblast Hautes 

Fagnes má rozlohu 4 100 ha. Je tvořena především rašeliništěm, vřesovišti a lesy 

s výjimečnou faunou a florou. Její výskyt je obvykle spojován s vlhkým podnebím. 

Rašeliniště asi okolo roku 5 500 p. n. l. na koci poslední doby ledové rozkladem rostlin, 

hlavně rašeliníků. Odhaduje se, že vrstva rašeliny zde dosahuje asi 7 metrů. Celková plocha 

rašelinišť byla původně přibližně 1 000 ha, zatímco dnes zbývají pouze stovky hektarů, neboť 

do poloviny 20. století rašelina sloužila obyvatelům v okolí jako topivo. 

3.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná
8

. 

                                                           
8

 Viz Úvod 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Čeština#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ardenny#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eifel#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lutych_(provincie)#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Německé_spolkové_země#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porýní-Falc#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severní_Porýní-Vestfálsko#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Signal_de_Botrange#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._století#_blank
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3.10 Zimní střediska
9

 

3 nejvýznamější zimní střediska v této zemi se nacházejí v  Henegouwen Hainaut, 

Liège a v Limburgu. 

Hainaut je provincie v jihozápadním Belgie, s jeho horským kapitálem. Tato oblast je 

3 786 km ² a provincie má asi 1 300 000 obyvatel. Většina současných Hainaut se nachází na 

území bývalého okresu Hainault . Asi polovina historického kraje byla připojena za 

francouzského krále Ludvíka XIV. a byly spojeny s přílohou částí hrabství Flandry, nezávislé 

francouzské provincie Flandry. Tato provincie byla Francouzskou revolucí, od severu, 

oddělena. 

Město leží v údolí řeky Meuse, nedaleko východní hranice Belgie s Nizozemskem a 

Německem. To je v bývalém „sillon industriel“, průmyslová páteř Valonska.  Město je 

hlavním hospodářským a kulturním centrem Valonska. Liège má asi 200 000 obyvatel. 

Metropolitní oblast, včetně vnější příměstské zóny, se rozkládá na ploše 1 879 km 2 a má 

celkový počet obyvatel 750 000. To zahrnuje celkem 52 obcí. Lutych se řadí na třetí 

nejlidnatější město v Belgii, po Bruselu a Antverpách. 

Limburg není městem, ale oblastí. Větší část této oblasti se vyskytuje v Nizozemí, a její malá 

část zasahuje i na sever Belgie, a na hranicích s Nizozemím. 

  

                                                           
9

 Informace o lyžařských střediscích v této, i v následujících kapitolách, dostupné z 
http://www.orbion.cz/  dne 25. 12. 2012. 
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4.Bulharsko 

4.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

4.2 Horská turistika
10

 

Nejnavštěvovanější pohoří a jejich vrcholy jsou: 

Rila (Musala 2.925 m), Pirin (Vichren 2.914 m), Rodopi (Perelik 2.191 m), Stará 

Planina (Botev 2.376 m), Sredna Gora (Bogdan 1.604 m), Vitoša (Černi vrch 2.290 m). 

RILA 

Jde o nejvyšší pohoří nejen v Bulharsku, ale také na celém Balkáně. Povětšinou jde o 

alpský druh hor. Ostré hřebeny, skalní srázy, náhorní plošiny a kotliny. Také nesmíme 

opomenout horská jezírka. Toto pohoří napájí hned několik velikých řek. Iskar, Maricu, 

Strumu a 4 další. Také je důležité z pohledu bulharských dějin, kdy sloužilo jako základny 

pro odpor proti turecké nadvládě a uchovávala bulharské národní dědictví. Patří k 

nejnavštěvovanějším pohořím. 

PIRIN 

Pirin je druhým nejvyšším pohořím v Bulharsku. Je sice malé svou rozlohou (asi 

polovina oproti Rile) ovšem dojem z něj je tímto faktem ucelenější. Je charakteristický svým 

množstvím jezer, panoramaty a hlubokými kotlinami. Většina pohoří je alpského charakteru. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Informace v této i v dalších kapitolách o horských masivech ve slovanských státech, dostupné z: 
http://www.slovane.ic.cz/slovane/slovensko/ dne 13. 1. 2013. 



 

 
23 

4.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 5.:  Dědictví UNESCO Bulharska 

Bojanský kostel Antické město Nesebar 

Madarský jezdec Národní park Pirin 

Skalní kostely v Ivanovu Rilský klášter 

Thrácká hrobka v Kazanlaku Přírodní rezervace Srebarna 

Thrácká hrobka Sveštari   

  

4.6 Přírodní parky, rezervace
11

 

Parky v této zemi jsou: 

Rila (viz výše, viz mapa) 

Pirin (viz výše, viz mapa) 

Národní park Centrální Balkán, cituji
12

: 

„Nachází se v samotném středu Bulharska v pohoří Stara Planina. Park má rozlohu 71 

000 ha a převážně zabírá hlavní hřeben, proto má na délku 85 km a na šířku pouhých 10 km a 

jedna třetina plochy připadá na nezalesněný horský terén. Park chrání unikátní ekosystémy, 

které nejsou z větší části vůbec narušené člověkem. Vyskytuje se zde polovina všech 

bulharských rostlinných druhů a 10 endemických, 230 druhů mechů a lišejníků a přes 250 

druhů hub. Bohatou faunu rozšiřuje 224 ptačích druhů, které dokládají význam lokality při 

každoroční migraci. Trekking v národním parku je možný bez zásadních omezení a ubytovat 

se lze pod stanem i v horských chatách.“ 

4.8 Sexuální turistika 

Destinace cestovního ruchu v odvětví sexuální turistiky jsou v mapě označeny 

růžovými značkami. 

                                                           
11

  Informace o Bulharských národních parcích Pirin a Rila dostupné z 
http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml dne 16.1.2013. 
12

  Citováno z http://tripio.cz/evropa/bulgaria/atrakce/narodni-park-centralni-balkan dostupné dne 16. 1. 
2013. 
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4.10 Zimní střediska
13

 

Bulharsko je také země lyžování. Nejznámějšími oblastmi, které zde naleznete, jsou: 

Pirin a Vitoša nad Sofií. Mezi nejznámější střediska v Bulharsku patří: Bansko a Borovec. 

Mimo jiné také: 

Tabulka 6.: Nejznámější lyžařská střediska Bulharska 

Berkovitza  Kulinoto 

Pamporovo Maljovica   

Čepelare Semkovo 

Tsigov Chark Dobrinishte 

Panichishte   

 

  

 Lyžařské středisko Bansko: 

„Sjezdovky v Bansku jsou ve výšce 2-2 500 m n. m. Samotná vesnička Bansko leží 

níže, něco málo přes 900 metrů nad mořem. Bansko je poměrně nové lyžařské středisko, které 

se díky své nádherné přírodě a kvalitním sjezdovkám stalo vyhledávaným cílem lyžařů.“  

 Lyžařské středisko Borovec: 

„Je největší lyžařské středisko v Bulharsku, leží ve vyšších polohách než Bansko (1 

350 m. n. m.), nejvyšší bod pak až na 2 600 m. n. m. Je situováno na severním svahu pohoří 

Rila mezi starými borovicovými lesy. Jistě Vás potěší nádherná krajina, jejíž dominantou je 

hora Musala, nejvyšší bulharská hora.“ 

 

                                                           
13

  Informace o bulharských zimních střediscích, včetně citací dostupné 
zhttp://www.slovane.ic.cz/slovane/bulharsko/bulharsko_hory.htm a 
http://bulharsko.orbion.cz/stat/pruvodce/lyzovani-173/ dne 28. 1. 2013. 
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5.Česká republika 

5.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

5.2 Horská turistika
14

 

V ČR máme 94 nejrůznějších pohoří, pahorkatin a podobných útvarů. V Tabulce 7. 

uvádím nejvyšší a nejvýznamnější z nich. Jejich řazení uvádím dle nejvýše položeného místa.  

Tabulka 7.: Horské útvary ČR 

Útvar nejvyšší vrchol m n.m. 

1.Krkonoše Sněžka 1,602 

2.Hrubý Jeseník Praděd 1,491 

3.Králický Sněžník Králický Sněžník 1,423 

4.Šumava Plechý 1,378 

5.Moravskoslezské Beskydy Lysá hora 1,323 

6.Krušné hory Klínovec 1,244 

7.Rychlebské hory Travná hora 1,125 

8.Jizerské hory Smrk 1,124 

9.Orlické hory Velká Deštná 1,115 

10.Šumavské podhůří Libín 1,096 

11.Novohradské hory Kamenec 1,072 

12.Český les Čerchov 1,042 

13.Hostýnsko-vsetínská hornatina Vysoká 1,024 

14.Javorníky Javorník 1,019 

15.Ještědsko-kozákovský  hřbet Ještěd 1,012 

16.Hanušovická vrchovina Jeřáb 1,003 

17.Slezské Beskydy Velká Čantoryje 995 

18.Slavkovský les Lesný 983 

19.Zlatohorská vrchovina Příčný vrch 975 

20.Bílé Karpaty Velká Javořina 970 

                                                           
14

 Horská turistika. Dostupné z: http://www.slovane.ic.cz/slovane/ dne 13.1.2013. 

http://www.slovane.ic.cz/slovane/#_blank
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5.5 UNESCO
15

 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 8.:  Dědictví UNESCO ČR 

Historické centrum Českého Krumlova Zámek s přilehlými zahradami v Kroměříži 

Historické centrum Prahy Vesnická památková rezervace v Holašovicích 

Historické centrum Telče Zámek v Litomyšli 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 

Historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. 

Barbory a s chrámem Nanebevzetí Panny Marie 

v Sedlci 

Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého 

Prokopa 

Lednicko-valtický areál Brněnská vila Tugendhat 

5.6 Přírodní parky, rezervace 

Národní park je v české legislativě definován následovně (16): 

„Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou 

část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, 

živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za 

národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení 

přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich 

vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.“ 

Krkonošský národní park 

Taktéž nazývaný KRNAP. Jde o chráněné pozemky na území severních Čech. Severní 

hranice parku je vedena po státní hranici, která ho současně odděluje od polského národního 

parku Karkonoskiego Parku Narodowego.  

Národní park České Švýcarsko 

Národním parkem byl vyhlášen v roce 2000. Převážným předmětem ochrany 

z legislativního rámce jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní 

věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských 

sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. 

                                                           
15

 Dostupné z Dostupné z: http://whc.unesco.org dne 7.1.2013. 

16

 Citován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 15, odst. 1–3, pojem Národní Park.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_hranice#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karkonoski_Park_Narodowy&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pískovec#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop#_blank
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Nejznámějším skalním útvarem, a také jedním z nejnavštěvovanějších je Pravčická brána, která 

se považuje za známku tohoto parku, proto také se stala symbolem parku. Má status národní 

přírodní památky a jedná se o největší skalní bránu v Evropě. Vedle ní byl postaven zámeček 

Sokolí hnízdo.  

Drtivou většinu tohoto území (asi 97%) pokrývají lesy. Strom s nejvyšším množstvím 

výskytu je buk lesní. Jeho „nadvládu“ ovšem dnes vytlačuje smrk ztepilý. Bylinná 

rozmanitost není až na tak vysoké úrovni, jak by se dalo předpokládat. Zato se avšak zde 

vyskytuje několik stovek druhů mechů, lišejníků a hub. Řada živočichů se zde už nějakou 

dobu nevyskytuje, jako například los evropský nebo kočka divoká. Také desítky druhů ptáků 

jsou zde k vidění. Asi za nejzajímavější lze považovat sokola stěhovavého nebo čápa černého. 

Zdejší populace sokola stěhovavého je zde největší ve střední Evropě. 

Národní park Podyjí 

Vyhlášen 1. července 1991 nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb, jako stále jediná 

moravský národní park, a také je nejmenší na našem území. Na rakouské straně hranice na něj 

navazuje Národní park Thayatal, jehož vyhlášením bylo navázáno roku 2000 na naši stranu. 

Rozloha byla změřena na 63 km2. Z drtivé většiny je park zalesněn. Asi z 84% plochy. Běžné 

porosty jsou zde zastoupeny ve větší míře, ale nejen ty, také některé vzácné dřeviny jako je 

endemický jeřáb muk hardeggský.  

Údolí řeky Dyje má charakter kaňonu. Dyje zde utváří mnoho meandrů lemovaných 

skalními útvary a kamennými moři. Pointa ochrany spočívá v jedinečné geomorfologii a 

celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Lze zde vidět asi 5 km prakticky neobydleného 

říčního údolí. Jedná se o nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí u nás.  

Podobná místa se vyskytovala na několika místech, byla však zdevastována hlavně 

lidskou rukou, stavbou přehrad, chatařským koníčkem a podobnými aktivitami. V NP Podyjí 

však neexistují žádné funkční stavby u nás. Jen na rakouské straně se nalézá městečko 

Hardegg, kde zároveň sídlí správa rakouského parku. Vyskytují se zde skalní amfiteátry, 

srázné stěny, meandry i pseudo krasové jeskyně. Typická fauna a flora, rozlehlé balvanité a 

kamenné moře jsou pro zdejší oblast typická.  

Národní park Šumava  

Jde o pozemky, na kterých je ustanoven zvláštní režim ochrany životního prostředí. 

Status parku upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. NP Šumava je 

největší ze čtyř národních parků, s velikostí asi 68 064 ha, České republiky. Převážným 

předmětem ochrany z legislativního rámce jsou jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická 

společenstva. Mimo to jde ještě o horské smrčiny, pralesní porosty a také karová jezera, 
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28 

rašeliniště a slatě. Šumavský národní park je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Na 

území NP bylo vyhlášeno 24 státních přírodních rezervací a jiných maloplošných chráněných 

území, která uvádím v následující tabulce. 

V České Republice se nacházejí následující chráněné krajinné oblasti uvedené 

v Tabulce 7: CHKO ČR
17

:  

Tabulka 9.: CHKO ČR  

kód Kategorie název rozloha  kód Kategorie název rozloha  

x x x [ha] x x x [ha] 

82 CHKO Beskydy 116000 24 CHKO Křivoklátsko 63000 

71 CHKO Bílé Karpaty 71500 53 CHKO Labské pískovce 24500 

21 CHKO Blaník 4000 84 CHKO Litovelské Pomoraví 9600 

31 CHKO Blanský les 21235 54 CHKO Lužické hory 27000 

62 CHKO Broumovsko 41000 72 CHKO Moravský kras 9200 

51 CHKO České středohoří 107000 64 CHKO Orlické hory 20000 

22 CHKO Český kras 13200 73 CHKO Pálava 7000 

44 CHKO Český les 47300 85 CHKO Poodří 8150 

63 CHKO Český ráj 18152 41 CHKO Slavkovský les 64000 

83 CHKO Jeseníky 74000 43 CHKO Šumava 99400 

52 CHKO Jizerské hory 35000 32 CHKO Třeboňsko 70000 

23 CHKO Kokořínsko 27000 75 CHKO Žďárské vrchy 71500 

65 CHKO Železné hory 38000        

5.7 Lázeňství
18

 

„Historie českého lázeňství se začala psát již před mnoha sty lety. V průběhu staletí 

byly lázně místem léčby, odpočinku a relaxace mnoha významných osobností společenského, 

kulturního i politického života od J. W. Goetha až po F. Kafku, F. Na konci 19. století 

dosáhly české lázně takového věhlasu, že se o nich hovořilo jako o salonech Evropy. Dnes je 

Česká republika jednou ze světových lázeňských velmocí a kvalitní lázeňská zařízení najdete 

prakticky ve všech regionech naší republiky.“ 

                                                           
17

  Reference Národních parků a CHKO dostupné z 
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame dne 17. 1. 2013.  
18

  Citace dostupná z http://www.lecebne-lazne.cz/cs/ceske-lazenstvi/proc-jet-do-ceskych-lazni dne 1. 2. 
2013.  
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Tabulka 10.: Lázně ČR 

Bludov Lázně Bělohrad Mšené-lázně 

Františkovy Lázně Lázně Bohdaneč Ostrožská Nová Ves 

Hodonín Lázně Kundratice Poděbrady 

Jáchymov Lázně Kynžvart Slatinice 

Janské Lázně Lázně Lednice Teplice 

Jeseník Lázně Libverda Teplice nad Bečvou 

Karlova Studánka Lázně Toušeň Třeboň 

Karlovy Vary Lipová-Lázně Velichovky 

Klimkovice Luhačovice Velké Losiny 

Konstantinovy Lázně Mariánské Lázně Vráž 

5.8 Sexuální turistika 

Destinace cestovního ruchu v odvětví sexuální turistiky jsou v mapě označeny 

růžovými značkami. 

5.10 Zimní střediska 

Dle portálu výletník.cz se v naší vlasti nachází něco přes 110 zimních středisek. De 

facto v každé vyvýšenině, v každé pahorkatině, každých horách u nás lze najít menší, či větší 

středisko. Je však zbytečné uvádět všechny lyžařská střediska jen proto, aby se vědělo, kolik 

jich je, a kde všude jsou. Pro naše účely bohatě stačí, uvést nejznámější střediska.  

Tabulka 11.: Nejznámější lyžařská střediska u nás 

 

Černá Hora - Janské Lázně Rokytnice nad Jizerou 

Harrachov Ski areál Praděd - Ovčárna 

Ještěd Ski areál Pustevny 

Lipno - Kramolín Ski areál Severák Janov nad Nisou 

Pec pod Sněžkou Špindlerův Mlýn 
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6.Dánsko 

6.2 Horská turistika 

Ejer Bavnehøj je kopec v Dánsku, nacházející se ve východním Jutsku, v pahorkatině 

Ejerbjerge. Z počátku byl pahorek považován za nejvýše položené přírodní místo Dánska. 

Ovšem podle měření provedených jeho nadmořská výška činí 170,35 m, zatímco o kousek 

dále (přibližně o 200m vedle), výběžek Møllehøj měří 170,86 m a prvenství tudíž patří jemu. 

V souboji o nejvyšší dánskou „horu“ figuroval i o 3 km dále, vrch Yding Skovhøj, který má 

nadmořskou výšku 172,66 m. Ovšem, na vrcholu se nachází mohyla, která byla, 

pravděpodobně lidmi, nakupena do výše asi 2 metrů. Po jejím odečtení mohyly z doby 

bronzové, je výška samotného kopce 170,77 m. 

6.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 12.: Dědictví UNESCO Dánska 

Pohřební mohyly, runové kameny a kostel v Jelling Zámek Kronborg 

Katedrála v Roskilde Ledovcový fjord v Ilulissat 

6.6 Přírodní parky, rezervace
19

 

Severní grónský národní park 

Je národní park na jednom z ostrovů, patřících Dánsku.  Jde o největší národní park na 

světě s rozlohou asi 972 001 km2. Je tak veliký, že kdyby se porovnával jako stát sám o sobě 

by byl větší, než většina dnešních států vůbec. Byl by se svou rozlohou 31. Největším státem 

na zemi, hned za Egyptem. Je také nejsevernějším národním parkem na světě, dosahuje jestě 

výše, než kanadský národní park Quttinirpaaq National Park.  

Wadden Sea National Park 

                                                           
19

 Dostupné z: http://www.visitthy.dk/tyskland/de-de/menu/turist/ud-i-naturen/nationalpark-

thy/nationalparkthy.htm dne 18. 1. 2013 
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Tento park byl jmenován národním parkem Dánska 17. ledna 2008. Národní park 

pokrývá dánskou část tamního moře z Ho Bigt až k německým hranicím a skládá se z ostrovů 

Fanø, Mandø a Rømø, Skallingen, a mnohými dalšími bažinami v okolí Tjæreborgmarskenu, 

Ribemarskenu, a tak podobně. Tohle moře je známo hlavně pro veliký počet migrujících 

ptactev, a pro velké množství hejn Špačků evropských. Místní část oceánu je známá 

především jako místo odpočinku pro miliony migrujících ptáků a více než deset milionů 

z nich každoročně překročí tohle moře více než jednou. Velké množství ryb, mladých ptáků a 

mořského života se zde nachází v harmonii s obyvatelstvem tvořeným více než 500 druhů 

zvířat a rostlin. Mnohé z těchto druhů jsou unikátní, a nelze je jinde na světě již nalézt. Také 

se v této oblasti koná mnoho projektů týkajících se přírody.  

Národní park Thy 20 

Někdy se o něm také říká, že je to poslední místo v Dánsku, kde stále ještě vládne 

divočina. Park se skládá z 24 370 ha půdy, pokrývající pás s délkou 12 km podél pobřeží od 

východního pobřeží z místa zvaného Agger Tange na jihu, až po maják v Hanstholmu na 

severu. Nejvýchodnější část parku je farmářská oblast. V parku se nachází taktéž bohatý život 

přírody. Také zde můžete objevovat taje přírody, zatímco máte písek mezi prsty, nabrat noho 

zkušeností, a to nejen z přírody, ale také z dalších aktivit, které park nabízí. Celá oblast je 

členěna stovkami let písečných pohybů a celí národní park obsahuje obsáhlou národní, i 

mezinárodní hodnotu přírodních úkazů jako jsou pobřeží, duny, veliká jezera a také mnohá 

vřesoviště.  

A taktéž:  

- Mols Bjerge National Park 

6.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná.
21

 

6.10 Zimní střediska 

V této zemi sice existuje zimní turistika, ovšem na tak mizivé úrovni kvůli její poloze 

a mizivému výskytu hor, že ji vylučuji z této kapitoly. Nerentabilní se slabším lyžařským 

zážitkem, než u nás, či v zemích s Tatrami či Alpami.  

                                                           
20

 Viz Úvod. 
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7.Francie 

7.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

7.2 Horská turistika 

Dauphinéské Alpy  

Patří po masivu Mont Blanc k nejvýznamnějším horským skupinám Alp ve Francii. Jde 

o rozlehlý horský prostor poměrně vysokých, a vysoko položených luk, jezer a štítů. Název 

Dauphinéské je spojen s historií a francouzským šlechtickým titulem.  Oblast bývává 

označována za Masiv Pelvoux či Masiv Ecrins. Dauphineské Alpy patří k nejdivočejším 

horským systémům Alp. Díky značné strmosti, velkému převýšení, silnému zalednění a 

visutými ledovci působí dojmem vysoké obtížnosti zdolávání, nedostupnosti a nepokořitelné 

krásy. 

Ligurské Alpy  

Je to pohoří nacházející se zcela na jihu Alpského oblouku v Itálii. Alpy tímto pohořím 

definitivně přecházejí do dalších velkého celku - Apenin. Pohoří je složeno výhradně z vápence 

a z jedné své strany je obklopeno Ligurským mořem. Druhá strana se pozvolna ztrácí v Pádské 

nížině. Pohoří leží svou většinou na italském území, ve Francii se nachází pouze zlomek z 

celkové rozlohy. 

Provensalské Alpy 

Jde o pohoří nacházející se v jižní Francii v departementu Alpes-de-Haute-Provence. 

Geograficky se řadí do Západních Alp. Hlavním stavebním kamenem pohoří je vápenec. 

Nejvyšší hora je Tête de l'Estrop  s 2 961 m n. m. 

Montblanský masiv 

Je pohoří v Západních Alpách, rozkládající se na území Francie, Itálie a Švýcarska. S 

většinou celkové rozlohy, asi 1 500 km² masivu, však leží ve Francii. Toto pohoří má zcela 

jedinečné postavení v rámci Alpského rozdělení Alp. V této části Alp se nachází nejvyšší hora 

i celé Evropy - Mont Blanc s 4 810 m n. m. Území Montblanského masivu naskýtá možnosti 

turismu v oblasti velice pestré krajiny. Jsou zde velmi vysoké, mohutně zaledněné vrcholy, 

skalní stěny (jedny z největších v Evropě), skalní věže a jehly, ledovcová jezera, a také 

loukami porostlé vrcholky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Masiv_Mont_Blanc#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohoří#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apeniny#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vápenec#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ligurské_moře#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pádská_nížina#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pádská_nížina#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Itálie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohoří#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Západní_Alpy#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vápenec#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hora#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tête_de_l'Estrop#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohoří#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Západní_Alpy#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Itálie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Švýcarsko#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_čtvereční#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc#_blank
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7.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 13.: Dědictví UNESCO Francie  

Katedrála v Chartres  Kanál du Midi Episkopální město Albi 

Jeskynní malby v údolí Vézère Historické centrum Lyonu Paříž – nábřeží Seiny 

Mont St. Michel a jeho zátoka Správní oblast Saint-Émilion Zvonice v Belgii a Francii 

Versailles Nancy Gardský most 

Opatství Vézelay Katedrála v Amiens Doly v Nord-Pas de Calais 

Klášter Fontenay Arles Laguny Nové Kaledonie 

Historické centrum Avignonu Monte Perdido v Pyrenejích  Vaubanovo opevnění 

Palác a park Fontainebleau Provins, město středověkých trhů Oblast Causses a Cévennes 

Saint-Savin-sur-Gartempe Historické centrum Bordeaux Štrasburk - historické centrum 

Římské divadlo a vítězný oblouk v Orange   Prehistorická kůlová obydlí v Alpách 

Královské solné doly v Arc-et-

Senans 

Údolí Loiry mezi městy Maine a 

Sully-sur-Loire a Chalonnes 

Katedrála svatého Štěpána 

v Bourges 

Mys Girolata, mys Porto, 

přírodní rezervace Scandola a 

Piana Calanches na Korsice 

Katedrála Notre Dame v Remeši, 

opatství v Remeši a Palác Tau 

Vrcholky, přírodní amfiteátry a 

skalní stěny ostrova Réunion 

Le Havre – město obnovené 

Augustem Perretem 

 Historické opevněné město 

Carcassonne 

Poutní místa do Santiaga de 

Compostely ve Francii 

7.6 Přírodní parky, rezervace
22

 

Národní park Écrins  

Je jedním z devíti francouzských národních parků. Leží v jihovýchodní části Francie a 

skládá se z horského regionu Daufinských Alp, jižně od Grenoblu a severně od Gapu. Dělí se o 

něj departementy Isére a Hautes-Alpes. Stoupá do výše 4102 m n. m. vrcholem Barre des Ecrins a 

rozkládá se na ploše 918 km² ve vysokohorské oblasti, s vysokými vrcholy, ledovcovými poli, 

ledovcovými údolími, pastvinami, lesy a jezery. Jeho hranice jsou většinou shodné s masivem 

des Ecrins, ohraničeném hlavními údolími řek Drac, Romanche a Durance. Park byl oceněn 

Evropským diplomem chráněných území. 

Národní park Vanoise 

                                                           
22

  Národní parky této, a dalších zemí dostupné z http://www.parks.it/world/FR/Eindex.php dne 18. 1. 
2013. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_francouzských_národních_parků#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daufinské_Alpy&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grenoble#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gap,_Hautes-Alpes&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Departement#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isére&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Barre_des_Ecrins&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Massif_des_Ecrins&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Massif_des_Ecrins&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Drac&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romanche#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Durance#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropský_diplom_chráněných_území&action=edit&redlink=1#_blank
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Národní park nacházející se v Alpách, utvořen roku 1963 po mobilizaci ekologického 

hnutí proti turistickým projektům. Byl založen jako první francouzský národní park. Nachází 

se v oblasti departmentu Savojsko. V okolí parku je mnoho známých lyžařských středisek, 

jako Les Trois Vallées, Tignes, Val-d'Isère, Les Arcs, La Plagne. Na italské straně hranice je park 

pokračováním parku Národní park Gran Paradiso. Dohromady, za oběma stranama hranice 

mají rozlohu 1 250km
2
.  

Calanques National Park 

Tento park byl vyhlášen parkem roku 2011. Jedná se o osmý francouzský národní park 

a první národní park v evropě v pre-urbanizační zóně – na okraji Marseille. Calanques byl 

vytvořen ve dvou zónách, interní zóna, která je více chráněná, a také zóna, která obklopuje 

interní zónu. Interní zóna obsahuje také několik ostrovů, jako například Frioul Islands, Riou 

Islands, Ile Verte a Cap Canaille. Celí park má rozlohu 2 200 ha vodních ploch, a 6 500 ha 

pozemních ploch.  

Réunion National Park 

Je národní park na ostrově Réunion, který se vyskytuje v západní oblasti indického 

oceánu. Založen byl v roce 2007. Park chrání unikátní eco systém ostrovní části místních hor.  

Pyrenejský národní park 

Je národní park nacházející se mezi francouzskými departmenty Hates-Pyrénées a 

Pyrénées-Atlantuques. Tento národní park se rozkládá převážně v údolí Aspe, na hranici mezi 

Francií a Španělskem. Je zde překrásný výhled a místo v horách, nabízející mnoho rozličných 

aktivit jako například lyžování, horolezectví a pozorování přírody. Dle webových stránek 

tohoto parku byl park založen roku 1967, se jedná o přírodní dědictví bez zábran a bariér, kde 

zvířata jsou úplně volná. Park je domovem pro 70 různých druhů zvířat. Západní část parku je 

tvořena francouzskými Pyrenejemi.  

 

A taktéž:  

- Národní park Port-Cros 

- Národní park Mercantour 

- Národní park Guadeloupe 

- Národní park Cévennes 

- Národní park Guyana 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Vallées#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tignes&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Val-d'Isère&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Arcs&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Plagne&action=edit&redlink=1#_blank
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7.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná. 
23

 

7.10 Zimní střediska 

V této zemi je větší množství lyžařských středisek, však mezi nejznámější patří 

následující: 

Tabulka 14.: Nejznámější lyžařská střediska Francie 

Risoul Valberg 

Ristolas Vars 

Molines en Queyras Gerardmer 

Montgenevre Saint Jean Montclar 

La Bresse Hohneck Reallon 

Val d'Allos - Le Seignus Chamrousse 

Val d'Isère Les Deux Alpes 

 

 

 

                                                           
23

 Viz Úvod. 
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8.Nizozemí 

8.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. Stalo se tak poměrně 

nedávno (květen 2012), kdy vláda zakázala prodej omamných a psychotropních látek 

cizincům a zároveň omezila prodej i místním obyvatelům v oblasti Amsterdamu. Částečný 

zákaz prozatím platí jen v určitých územích Nizozemí, postupně se však rozšiřuje do celé 

země. 

8.2 Horská turistika 

V celém Holandsku se prakticky nenachází žádné pohoří, které by dovolovalo nějakou 

horskou turistiku více, než jen venkovskou turistiku. Uvádím teda nejvyšší horu Nizozemí 

(nikoliv však nizozemského království). Vaalserberg je hora, jejíž vrchol je s nadmořskou 

výškou 322,5 m nejvyšším bodem této země. Lze ji nalézt v jedné z 12 provincií, 

nacházejících se v této zemi, v provincii Limburk na jihovýchodě.  

8.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 15.: Dědictví UNESCO Holandska 

Schokland a okolí Polder Beemster 

Amsterdam – obranná linie města Dům Rietveld – Schröder 

Willemstad, vnitřní město a přístav, Curaçao Waddenzee 

Mlýnská síť ve městě Kinderdijk-Elshout Kruhový systém kanálů okolo Amsterdamu ze 17. století 

D. F. Woudova parní čerpací stanice   

 

8.6 Přírodní parky, rezervace  

Národní park Schiermonnikoog 

Nalézá se na stejnojmenném ostrově na severu Nizozemí v provincii Frísko. Zaujímá 

většinu ostrova s výjimkou obce Schiermonnikoog (ovšem v tomhle městečku se nachází 

sídlo správy parku, místo infrastruktury pro turisty a další potřebné instituce) a jejího těsného 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmořská_výška#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmořská_výška#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmořská_výška#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmořská_výška#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Limburk_(nizozemská_provincie)#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Schokland&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amsterdam#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dům_Rietveld_–_Schröder&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Waddenzee#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinderdijk-Elshout&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kruhový_systém_kanálů_okolo_Amsterdamu_ze_17._století&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schiermonnikoog#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frísko#_blank
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okolí. Zahrnuje plochu 72 km2. Roku 1989 byl vyhlášen národním parkem. Na ostrov vede 

několik cest, lodí, popřípadě za odlivu po bahnitém mořském dně.  

Ostrov patří do Západofríských ostrovů, které tvoří s Východofrískými ostrovy a 

Severofrískými ostrovy pás nízkých ostrovů kolem pobřeží Nizozemska, Německa a Dánska 

oddělujících mělké vnitřní wattové moře od otevřeného moře. Na ostrovech se vyskytují 

písečné duny, slaniska, slané louky, brakické mokřady i pobřeží se širokými plážemi a bahnitými 

mělčinami. Ve zdejší lokalitě se nachází asi 550 druhů zvířectva.  

De Biesbosch  

Patří mezi největší národní parky v Holandsku a jedna z posledních sladkovodních 

zásobárenských vod v Evropě. De Biesbosch se skládá z rozlehlé sítě řek a menších a větších 

zátok s ostrovy.  Místní vegetaci většinově tvoří vrbové lesy, ačkoliv místní plochy jsou 

poměrně velmi vlhké. Pole rákosu jsou běžná také. Tento park je důležitý pro svou bažinatost 

a bohatou faunu a flóru. Tyto podmínky jsou typickým domovem pro migrující husy  

A taktéž:  

- Nationaal Park De Meinweg 

- Nationaal Park De Grote Peel 

- Nationaal Park De Hoge Veluwe 

- Nationaal Park De Veluwezoom 

- Nationaal Park De Weerribben 

- Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

- Nationaal Park De Drunense en Loonse Duinen 

8.8 Sexuální turistika 

Destinace cestovního ruchu v odvětví sexuální turistiky jsou v mapě označeny 

růžovými značkami.  

8.10 Zimní střediska 

V této zemi sice existuje zimní turistika, ovšem na tak mizivé úrovni kvůli její poloze 

a mizivému výskytu hor, že ji vylučuji z této kapitoly. Nerentabilní se slabším lyžařským 

zážitkem, než u nás, či v zemích s Tatrami či Alpami.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Západofríské_ostrovy#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Východodofríské_ostrovy&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severofríské_ostrovy&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severofríské_ostrovy&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severofríské_ostrovy&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dánsko#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Písečná_duna#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slanisko#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brakická_voda#_blank
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9.Chorvatsko 

9.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

9.2 Horská turistika 

Vzhledem k mé úplné neznalosti místního dědictví, útvarů, krajiny a obecně pohoří a 

pahorkatin, bude použit následující zdroj
24

. 

 „Hory v této oblasti patří k Dinárské horské soustavě, která bez zřetelnější hranice 

navazuje na severu na Julské Alpy. Je to soustava, která se v širokém pruhu (průměrná šířka 

90 km a délka asi 700 km) prostírá jihovýchodním směrem k Černé Hoře a dále až k severním 

hranicím Albánie, východní větev pak uhýbá přes Metohijskou kotlinu k bulharským 

Rodopám.“ 

Dinárský kras je tvořen silně zvrásněnými a značně denudovanými
25

 druhohorními 

vápenci. Velkou část tvoří holokras, v němž je půda odnesena, a na povrch vystupují holé 

čisté vápence vytvářející rozlehlé škrapy; původně rovný terén je dnes velmi členitý. 

Vápenec určuje vzhled horstva, krasové jevy se tu vyskytují ve všech podobách. K 

nejefektnějším partiím patří bělostná skaliska přírodních rezervací Rožanski kukovi a 

Hajdučki kukovi. Na ploše 1 175 ha je soustředěno 50 vrcholů vysokých přes 1 600 m. Tvoří 

téměř neprůchodný labyrint skalních věží, prostřídaných zelení lesů. Právě na tomto území 

byla v roce 1994 objevena nejhlubší chorvatská propast Lukova jama, která svou hloubkou 1 

392 m je zároveň devátou nejhlubší propastí na světě.  

Velkolepý kaňon řeky Cetiny odděluje mohutný horský masiv Biokovo, jehož nejvyšší 

vrchol Sveti Jure dosahuje nadmořské výšky 1 762 m. Impozantní holá vápencová hradba 

Biokova tvoří působivou kulisu celé Makarské riviéře. Délka horstva je 36 km, šířka necelých 

10 km. Těsně vedle sebe tu roste středomořská, alpinská a vnitrozemská vegetace (několik 

vzácných endemitů). Nejvyšší hora je zpřístupněna dobrou silnicí (mýtné). Několik 

vysokohorských stezek a horolezeckých cest vede nejzajímavějšími úseky. Biokovo, přechází 

na jihu v pásmo Rilić.“ 

                                                           
24

  Citováno z http://www.slovane.ic.cz/slovane/chorvatsko/chorvatsko_hory.htm dne 13. 1. 2013. 
25

  Obnažené, zbavené svého přirozeného povrchu. 
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9.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 16.: Dědictví UNESCO Chorvatska 

Split – historický komplex a Diokleciánův palác Historické město Trogir 

Staré Město Dubrovníku Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku 

Národní park Plitvická jezera Planina Stari Grad 

Biskupský komplex v Poreči s bazilikou sv. Eufrazia   

 

9.6 Přírodní parky, rezervace
26

  

Plitvická jezera 

Nejznámější národní park v Chorvatsku, nacházející se v Licko-senjské župě. Mezi 

horskými vápencovými masivy Velká a Malá Kapela, na horním toku řeky Korana, Pleševica 

a mezi městy Karlovac a Zadar v blízkosti hranice s Bosnou a Hertzegovionou. Terasovitě 

rozložena jsou zde krasová jezera, zároveň spojena s průtoky. Nachází se zde 140 vodopádů, 

20 jeskyň a zřídel. Rozloha parku je 29 482 ha. Lesy jsou bukové, jedlové, smrkové a tisové. Žijí 

zde medvědi, lišky, srny a divoká prasata. 

Krka 

Je to národní park v Chorvatsku vyhlášený roku 1985 a pojmenovaný po řece Krka. 

Park se nachází v centrální části Dalmácie, v Šibensko-kninské župě nedaleko okresního města 

Šibenik. Národní park Krka je známý především svými četnými vodopády a různobarevnými 

jezírky. Rozloha národního parku je 109 km². Jako nejkrásnější bývá označován úsek u kaskád 

Skradinski buk. Vstup do tohoto národního parku je placený. 

NP Brijuni 

Jsou to Brionské ostrovy, spíše známé pod italským jménem Brioni. Souostroví je 

tvořeno dvěma hlavními a asi 11 vedlejšími ostrůvky, přičemž ty dva hlavní byly roku 1983 

vyhlášeny chráněnou rezervací, s bujnou typickou mořskou vegetací. Největší ostrov je Velký 

Brijun má rozlohu 690 ha. Jsou zde Pro turisty je možná zajímavé to, že kamenné a kovové 

nástroje, nalezené v této lokaci dokazují, že tahle oblast byla obydlena již v prehistorických 

dobách. V dobách římské říše si zde začali zámožní římští obyvatelé stavět mohutná sídla na 

                                                           
26

  Informace o národních parcích v této a dalších zemích, dostupné z 
http://chorvatsko.orbion.cz/narodni-park-brijuni/pruvodce/ dne 19. 1. 201.  
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léto. Brujini se měly stát jadranským Monte Carlem, které by nebylo veřejnosti tolik na očích, 

a proto tu vznikl celý luxusní turistický areál. Po první světové válce se Brionské ostrovy 

ocitly v krizi. Při první návštěvě Brionských ostrovů v roce 1947 si tehdejší prezident J. B. 

Tito uvědomil jejich obrovský význam jako rekreační oblasti.  

A taktéž: 

- Nacionalni park Risnjak 

- Nacionalni park Sjeverni Velebit 

- Nacionalni park Paklenica 

- Nacionalni park Kornati 

- Nacionalni park Mljet 

 9.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více 

viz. Úvod. 

9.10 Zimní střediska 

V Chorvatsku se lyžuje především ve třech významných zimních střediscích. Jsou to 

Medvednica u Záhřebu, Platak u Rijeky a Bjelolasica u Ogulinu.  
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10.Itálie 

10.2 Horská turistika 

Vysoké Taury 

Jsou nejdelší a nejmohutnější horský systém rakouské části Východních Alp. Tvoří tak 

jakousi páteř Rakouských Alp. Hřeben sestává z 200 km dlouhého masivu, jež se jinde ve 

východních Alpách již nikde nevyskytuje. Oblast je velmi dobře zaledována, čímž naskýtá 

ohromnou zásobárnu sladké vody. S plochou téměř 24 km² je největší ledovec Pasterze. Svou 

plochou patří k největším ledovcům ve východních Alpách. V roce 1981 bylo území o celkové 

rozloze 1834 km² vyhlášeno za Národní park Hohe Tauern (čímž vzinkl největší Alpský národní 

park vůbec). Území parku zasahuje do několika masivů. Chráněno je tak celkem 120 

vysokých vrcholů a 169 ledovců. Celková rozloha pohoří je 4 950 km². 

Dolomity 

Jsou jedním z horských masivů Italských Alp, roozkládájící se v severní části Itálie, 

východně od Bolzanské kotliny. Pohoří nemá jednolitý hřeben, skládá se z mnoha menších, 

často velmi rozličných horských skupin. Oblast charakterizují typické dolomitické prvky jako 

stolový povrch některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a 

takřka bizarní tvary některých štítů. Na území Dolomit jsou snad všechny typy horské krajiny 

- od horských luk po skalní masivy s ledovci. 

Apeniny 

Jde o horský masiv, táhnoucí se podél celé země, tvořící tak jakousi páteř. Její délka je 

asi 1200 km. Vrcholky, a nejen ony, ale i hory samotné jsou z velké části zalesněné a zelené. 

Ovšem jednu stranu nejvyšší hory, Gran Sasso, částečně pokrývá nejjižnější ledovec 

v Evropě. Hory jsou směrem k moři velmi příkré, na druhou stranu poměrně mírně se 

svažující se dolů do údolí. Podle pohoří je také pojmenován celý Apeninský poloostrov a 

rovněž pohoří Montes Apenninus na přivrácené straně Měsíce.  

Horský masiv Bernina 

Bývá někdy společně s Livigno Alpen a skupinou Sesvena spojován do jednotného 

celku, Rétické Alpy. Jde o vysokou a velmi dobře zaledněnou oblast na švýcarském území 

Graubünden a italské provincie Sondrio. Jde o nejvyšší pohoří východních Alp a postupně se 

zvedá od jihu, směrem od úrodného údolí Valtellina. Je rájem turistů a horolezců. Nejvyšším 
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vrcholem masivu je Piz Bernina s 4 049 m n. m., který zároveň jako jediný ve Východních 

Alpách překračuje hranici 4 000 m.  

A taktéž:  

-          Bergamské Alpy -          Ortles -          Ötztalské Alpy  

-          Julské Alpy -          Přímořské Alpy   

-          Ligurské Alpy -          Walliské Alpy   

-          Monthblanský masiv -          Zillertalské Alpy   

10.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 17.: Dědictví UNESCO Itálie 

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, 

brána Torre Civica a náměstí Piazza 

Grande v Modeně 

Královský palác Caserta s parkem, 

akvadukt Vanvitelli a komplex San 

Leucio z 18. století 

Portovenere, Cinque Terre a ostrovy 

Palmaria, Tino a Tinetto 

Skalní kresby ve Val Camonice Řím – historické centrum Alberobello 

Siena Amalfinské pobřeží Dolomity 

Neapol Pienza  Archeologické naleziště v 

Agrigentu 

Florencie – historické centrum Královské budovy rodu Savojského Sacri Monti v Piemontu a Lombardii 

Piazza del Duomo, Pisa Su Nuraxi di Barumini Botanická zahrada v Padově 

Benátky a Benátská laguna Villa Romana del Casale Monte San Giorgio 

Historické centrum Matery Mocenská střediska Longobardů v 

Itálii 

San Gimignano 

Národní park Cilento a Vallo di Diano s 

archeologickými nalezišti Paestum a 

Velia a Certosa di Padula 

Archeologické naleziště a 

patriarchální bazilika v Aquileie 

Archeologické naleziště v 

Pompejích, Herculaneu a Torre 

Annunziata 

Město Vicenza a Palladiovy vily v Benátsku Historické centrum Urbina Etruské nekropole Cerveteri a Tarquinia 

Crespi d'Adda Hadrianova vila v Tivoli Val d'Orcia 

Kostel a dominikánský konvent 

Santa Maria delle Grazie 

Assisi, bazilika svatého Františka z 

Assisi a další františkánské památky 

Syrakusy a skalní nekropole 

Pantalica 

Ferrara a delta Pádu Město Verona Janov: Le strade Nuove a 

komplex Palazzi dei Rolli 

Villa d'Este v Tivoli Liparské ostrovy Rhétská dráha 

Castel del Monte Mantova a Sabbioneta Prehistorická kůlová obydlí v 

Alpách 

Ravenna  Pozdně barokní města v údolí Val di Noto    
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10.6 Přírodní parky, rezervace
27

  

V Itálii se nachází 24 národních parků. Jako první z nich byl vyhlášen Národní park Gran 

Paradiso v roce 1922, nejmladší je Val d'Agri z roku 2008. Dohromady zabírají plochu 

15 000 km², což tvoří 5% území Itálie. Největší je Národní park Pollinomá sám o sobě 

1820 km². 

Cinque Terre 

Jde o skalnatou oblast pobřeží na italské riviéře. Liguria, na severo-západě Itálie je 

místo, kde se nachází, obsahuje celkem 5, které se vyznačují terasovitě na těsno postavenými 

domy staršího i novějšího data. Od roku 1997 je Cinque terre součástí světového dědictví 

UNESCO. V roce 1999 tu byl na ploše 38,6 km² vyhlášen národní park. 

Národní park Stelvio 

Nalézá se v pohoří Ortles v Jižním Tyrolsku, na severu Itálie. Vyhlášení proběhlo roku 

1935. Jde o největší národní park v Alpách, má rozlohu 134 000 ha. Zahrnuje území 

sedimentárních a magmatických hornin, velké množství vrcholů vyšších než 3000 m, hluboká 

alpinská údolí a přibližně 110 jezer. Za symbol národního parku Stelvio se pokládá orel skalní. 

Mnoho druhů vzácných zvířat žije v těchto končinách. Například kamzík, kozorožec, svišť, 

tetřev hlušec, mlok alpský, bělokur horský, zajíc sněžný a tak podobně. Také flóra je zde 

velmi bohatá. Nalézající se zde porosty více než sto let starých borovic a modřínů.  Do parku 

se také počítají rozsáhlé ledové plochy, mezi nimiž hraje velkou roli ledovec himálajského typu 

- Ghiacciaio dei Forni s rozlohou 20 km². Nejvyšším vrcholem oblasti je Ortler se svými 3 905 

m n. m.  

A taktéž uvádím tabulku 18.: Italské národní parky, pro jejich četnost a zbytečnost 

vypisovat něco bližšího o nich. 

  

                                                           
27

  Národní parky Itálie dostupné z http://www.parks.it/Eindex.html dne 19. 1. 2013. 
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Tabulka 18.: Italské národní parky 

Abruzzo Gargano 

Alta Murgia Gennargentu 

Appennino Tosco-Emiliano Gran Paradiso 

Arcipelago della Maddalena Gran Sasso e Monti della Laga 

Arcipelago Toscano Majella 

Asinara Monti Sibillini 

Aspromonte Pollino 

Cilento e Vallo di Diano Sila (dříve Calabria) 

Circeo Val Grande 

Dolomiti Bellunesi Vesuvius 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Val d'Agri 

10.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více 

viz. Úvod. 

10.10 Zimní střediska 

V této zemi je větší množství lyžařských středisek, však mezi nejznámější patří 

následující: 

Tabulka 19.: Nejznámější lyžařská střediska Itálie 

Val di Fiemme Valle isarco eisacktal 

Val di Fassa Plan de corones - Kronplatz 

Val Gardena Cortina d'Ampezzo 

Madonna di Campiglio Pozza di Fassa 
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11.Maďarsko 

11.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

11.2 Horská turistika 

Mátra 

 Je nejvyšší pohoří Maďarska. Leží na severu země v Hevešské a částečně také 

v Novohradské župě. Jsou zde k vidění nejvýše položené horské vesnice. Také čtyři nejvyšší 

hory Bulharska. Jde o Kékes s 1 014 m n. m., Pezső-kő s 971 m n. m., Galya-tető s 964 m n. m. 

a Péter Hegyese 960 m n. m. Pohoří má délku asi 40 km a 13km šířku. Celá oblast je místní 

CHKO se vzácnými rostlinným dědictvím. Také se zde nalézají poměrně vysoko položené 

dubové i bukové lesy.  

Bukové hory 

 Jde o další pohoří Maďarska. Sestává z vápence, nalézá se na severu Maďarska mezi 

městy Eger a Miskolc. Od roku 1976 je většina území chráněna jako národní park. Nejvyšším 

místem je Istállóskő s 959 m n. m. Krasové jevy, jeskyně jsou zde v hojném množství.  

A taktéž: 

- Mecsek  

- Západní Karpaty  

11.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 20.: Dědictví UNESCO Maďarska 

Budapešť, břehy Dunaje a čtvrť Budínského hradu Národní park Hortobágy 

Hollókő Raně křesťanský hřbitov v městě Pécs 

Kras a krápníkové jeskyně Baradla a Slovenský kras Kulturní krajina Neziderského jezera 

Opatství v Pannonhalmě Vinařská kulturní krajina v oblasti Tokaje 
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11.6 Přírodní parky, rezervace
28

 

Tabulka 21.: Národní parky Maďarska 

Název rozloha rok založení 

x [ha] x 

Národní park Hortobágy 805,49 1972 

Národní park Kiskunság 567,61 1975 

Národní park Bükk 402,63 1976 

Národní park Aggtelek 198,92 1985 

Národní park Fertő-Hanság 235,88 1991 

Národní park Danube-Drava 494,79 1996 

Národní park Körös-Maros 501,34 1997 

Národní park Balaton Uplands 569,98 1997 

Národní park Danube-Ipoly 603,14 1997 

Národní park Őrség cca 440 2002 

  

 

Jeskyně Baradla 

Anebo také Aggtelek-Baradla. Jedná se o krasový jeskyní systém v severní části 

Maďarska přímo u hranic se Slovenskem. Jeskynní systém je podzemní říčkou Styx spojen s 

jeskyní Domica na slovenské straně. Celkem bylo objeveno asi 26 km podzemních jeskynních 

chodeb ve vápencovém masivu. Jeskyní prostory jsou poměrně mohutné, a v některých 

místech jsou až 80 m vysoké. Také je tohle místo významným archeologickým nalezištěm. 

Jeskyně v oblasti Aggteleckého krasu jsou spolu s některými jeskyněmi v přiléhajícím 

Slovenském krasu od roku 1995 součástí Světového přírodního dědictví UNESCO. 

Národní park Örség 

Tento národní park je mi velice sympatický, už podle svého jména, proto budu 

informace o něm citovat.
29

 A také kvůli velmi malému poměru přímých citací ku nepřímým. 

Co o tomto parku tedy říká maďarský průvodce?  

                                                           
28

  Informace o přírodních parcích Maďarska dostupné z http://www.madarsko.cz/pruvodce-
madarskem/putovani-madarskem-krok-za-krokem/severni-madarsko/#aggtelek dne 19. 1. 2013. 
29

  Citováno z http://madarsko.svetadily.cz/np-orseg/za-poznanim , dostupné dne 19. 1. 2013. 
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„Rozkládá se na rozhraní Rakouska a Slovinska a je oblíbeným místem milovníků 

venkovních aktivit. Park je protkán značenými turistickými cestami, které spojují mnoho 

vesnic v okolí Örségu. Őrség, jak naznačuje jeho maďarské jméno, znamenající stráž, byl 

vždy hraniční oblastí. 

Nejzápadnější region spojující Maďarsko s Rakouskem a Slovinskem býval po staletí 

maďarským strážcem – „örségem“, a jeho domy a vesnice, rozeseté neobvykle daleko od sebe 

na hřebenech nebo v údolí pohoří Zala, kdysi sloužily jako hranice. Za jejich strážní služby 

byla obyvatelům přiznána králem zvláštní privilegia, jež zůstala zachována až do nástupu 

rodiny Batthyányů. 

V oblasti je mnoho ohrožených bažin. V té, která se nachází u Szőce, roste například 

10 vzácných druhů rašeliníků a hmyzožravá rosnatka okrouhlolistá. Svahy a vlhké louky 

Őrségu jsou jediným místem výskytu dvou vzácných druhů rostlin - kontryhelu žlutozeleného 

a jedné ostřice. Dobře se zde zachovala jak původní flora, tak i příklady tradiční architektury.“ 

11.8 Sexuální turistika 

Destinace cestovního ruchu v odvětví sexuální turistiky jsou v mapě označeny 

růžovými značkami. 

11.10 Zimní střediska
30

 

„Proč cestovat právě do Maďarska? - Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď. 

Maďarsko vám poskytne všechny možnosti rekreace, po kterých zatoužíte. Na své si zde ale 

nepřijdou milovníci slané vody a mořských vln, neboť mořem Maďarsko nedisponuje. 

Zkrátka přijdou také horolezci a milovníci vysokohorské turistiky a lyžování, protože země je 

převážně rovinatá a vyšší kopce naleznete jen při hranicích se Slovenskem, kde se také v 

pohoří Mátra nachází nejvyšší hora Maďarska Kékes (1015 metrů)“ 

                                                           
30

  Citováno z viz úvod. 
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12.Německo 

12.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

12.2 Horská turistika 

V německé spolkové republice se nalézá 38 pohoří, z nichž uvádím následující: 

Bavorský les 

Je pohoří v Bavorsku, části Německa. Rozkládádá se podél českých hranic a pokračuje 

na české straně jako Šumava. Geograficky jsou Bavorský les a Šumava stejné horské pásmo. 

Nejvyšší horou je Großer Arber s 1456 m n. m. Největší řekou protékající přes Bavorský les je 

Regen. Dotyčná řeka opouští horské území u města Řezna. Část Bavorského lesa je vyhlášena 

za Národní park Bavorský les. Rozloha parku ke 240 km². Založený byl v roce 1970 a byl to 

první národní park v Německu. 

Eifel 

 Je to vrchovina v západním Německu, na území spolkových zemí Severní Porýní-

Vestfálsko a Porýní-Falc. Eifel zasahuje v malém množství až do Belgie.Jižní hranicí je řeka 

Mosela, východní je řeka Rýn, západní hranicí jsou Ardeny. Nejvyšší horou je Hohe Acht s 

747 m n. m. 

Wetterstein 

 Jde o masivní vápencové pohoří nacházející se na hranicích Německa  v územním 

celku Bavorska a Rakouska (na tyrolském území). Pohoří tvoří dva souběžně ležící hřebeny 

Wetterstein a Mieminger Kette. Tyto dva masivy převyšují své nejbližší okolí o více než 

2 000 m. Hřeben Mieminger Kette je již úplně zahrnuto v Rakousku. Jako stvořené pro horskou 

turistiku, hlavně pro horolezectví a vysokohorskou turistiku, jsou stvořeny strmé štíty 

z kompaktního vápence. Také se v tomto pohoří nalézá nejvyšší hora Německa Zugspitze 

s 2962 m n. m. 
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A taktéž:  

 

-          Allgäuské Alpy -          Harz 

-          Ammergauské Alpy -          Wasserkuppe 

-          Berchtesgadenské Alpy -          Watzmann 

-          Chiemgauské Alpy -          Westerwald 

-          Franská Alba A mnohé další 

-          Gäuplatten  

12.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 22.: Dědictví UNESCO Německa 

Katedrála Panny Marie v Cáchách Bauhaus Waddenzee 

Původní bukové lesy Karpat a staré bukové 

lesy Německa 

Katedrála sv. Petra v Kolíně 

nad Rýnem 

 Řezno - staré město a 

městský dvůr 

Würzburská rezidence Klasický Výmar Moderní berlínské stavby 

Hranice římského imperia Poutní kostel ve Wies Hrad Wartburg 

Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu Berlín – Muzejní ostrov Bamberg 

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu Paláce a parky Postupimi a Berlína Královská zahrada v 

Desavě 

Římské stavební památky, katedrála sv. Petra 

a kostel Panny Marie v Trevíru 

Hildesheim – katedrála sv. Marie a 

kostel sv. Michala 

Prehistorická kůlová obydlí 

v Alpách 

Hanzovní město Lübeck Klášterní ostrov Reichenau Klášter Maulbronn 

Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána ve 

Špýru 

Uhelný důl Zollverein v Essenu Völklingen – hutě 

Brémy - radnice a socha Rolanda na Marktplatz Historická centra měst Stralsund a 

Wismar 

Quedlinburg – kostel, 

zámek a staré město 

Opatství Lorsch Údolí horního Rýna Messel 

Markraběcí operní dům v Bayreuthu Park Muzakowski Továrna Fagus v Alfeldu 

Doly v Rammelsbergu,město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze     
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12.6 Přírodní parky, rezervace
31

 

Tabulka 23.: Národní parky Spolkové republiky Německa 

název rok založení rozloha 

x x [ha] 

Nationalpark Bayerischer Wald  1970 13 042 

Nationalpark Berchtesgaden  1978 21 000 

Nationalpark Eifel 2004 11 000 

Nationalpark Hainich  1997 7 600 

Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer  1990 13 750 

Nationalpark Harz  2006 24 759 

Nationalpark Jasmund  1990 3 000 

Nationalpark Kellerwald 204 5 724 

Nationalpark Müritz  1990 32 000 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer  1986 240 000 

Nationalpark Unteres Odertal  1990 32 884 

Nationalpark Sächsische Schweiz  1990 9 292 

Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer  1985 441 000 

Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft  1990 80 500 

  

Národní park Bavorský les 

Je to národní park, který vznikl vyhlášením 7. Října roku 1970. Později, v roce 1997 

byl rozšířen na dnešní plochu nějakých 24 250 ha. Sousedí s národním parkem Šumava na 

severu a východě. Dohromady tyto dva parky (v zásadě jeden, jen rozdělen státní hranicí) 

tvoří jeden z největších bilaterálních parků ve střední Evropě. To vše s rozlohou 932,8km2. 

Sídlem správy NP je město Grafenau, nacházející se asi 10km od hranice.  

Národní park Saské Švýcarsko 

 Tento německý národní park, nacházející se ve stejnojmenné oblasti, byl vyhlášen parkem roku 

1990. Jeho celková plocha je přibližně 93km2, které jsou rozděleny do dvou částí. Na straně 

                                                           
31

  Informace o národních parcích z této kapitoly dostupné z http://www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/; http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20120104-luv-sousede-historie-saske-svycarsko.html dne 19. 
1. 2013.  
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německé a na straně české a to v podobě národního parku české Švýcarsko. 92% parku je 

pokryto lesy. 40% půdy je definováno jako bezzásahové. Další plány na tohle území skýtají 

rozsah 30 let, a plánují rozšířit bezzásahové území až na plochu 75% parku. 

Národní park Jasmund 

Je přírodní rezervace na poloostrově Jasmund, na severovýchodě ostrova Rilgen v 

Mecklenburg-Vorpommern v Německu. Tato oblast je známá pro své veliké německé křídové 

útesy. Dle toho se také nazývají (v překladu) královo křeslo. Tyhle útesy jsou až 161 m 

vysoko nad baltským mořem. Bukové lesy za útesy také patří k národnímu parku.  Jedná se o 

nejmenší národní park v Německu se svou rozlohou pouhých 30 km2. Park byl založen v roce 

1990. 25. června 2011 byly bukové lesy zdejší oblasti přidány na seznam světového dědictví 

památek UNESCO.  

 12.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více 

viz. Úvod 

12.10 Zimní střediska
32

 

„Německo je také země lyžování. Nejznámějšími oblastmi, které zde naleznete, jsou: 

Allgau a Schwarzwald. Mezi nejznámější střediska v Německu patří: Garmisch-

Partenkirchen, Oberstdorf a například Feldberg.“ 

A taktéž: 

Tabulka 24.: Nejznámější lyžařská střediska Německa 

Feldberg Liftverbund - Černý les Oberstdorf/ Söllereck - Höllwies 

Garmisch-Classic Spitzingsee-Tegernsee 

Oberaudorf Hocheck Velký Javor 

Oberstdorf/ Nebelhorn Wendelstein - Brannenburg 

 

 

                                                           
32

  Citováno z viz úvod. 
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13.Polsko 

13.2 Horská turistika 

Nízké Beskydy  

Tato oblast se jeví jako nejzapadlejší, divoký kout Polska. Nejvýznamnější částí 

Bieszczad je Bieszczadský národní park. Zajímavostí jsou náhorní pastviny – poloniny. Žije 

zde spousta dravých ptáků a savců. Vzhledem k unikátním přírodním podmínkám je park 

součástí mezinárodní rezervace biosféry Východní Karpaty. Turisté mají tady výborné 

podmínky pro pěší turistiku, lyžování, a jízdu na koních.  

Tatry  

Spolu s Tatramy je i tatranská národní park zahrnut do bio sféry UNESCO, spolu 

s sousedním slovenským národním parkem. Nejvyšší horské pásmo ve střední Evropě leží 

právě zde s vrcholem Rysy (2 499m n. m.). Obsahuje také veliké množství turistických stezek 

vedoucích k jezírkům, vodopádům, údolím a jeskyním.  

A taktéž: 

- Zakopane    

- Svatokřížské hory   

- Slezské a Žywiecké Beskydy  

13.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 25.: Dědictví UNESCO Polska 

Krakov – historické centrum Středověké město Toruň 

Solný důl Wieliczka Hrad Malbork řádu německých rytířů 

Osvětim-Březinka Kalwaria Zebrzydowska 

Bělověžský prales Kostely míru v městečkách Jawor a Świdnica 

Varšavské staré město Dřevěné kostely v jižním Malopolsku 

Zamość (Zámostí) Park Muzakowski 

Hala století ve Vratislavi   
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13.6 Přírodní parky, rezervace
33

 

Tato země vyhlásila celkem 23 národních parků. První z nich Białowieski Park 

Narodowy na východě Polska, vyhlášený rokem 1947 a naopak zatím nejmladší Park 

Narodowy Ujście Warty na západě Polska, založen 2001. Největším polským národním 

parkem je Biebrzański Park Narodowy na severovýchodě Polska, s rozlohou 592,23 km². 

Největší koncentrace národních parků je v nížině na severovýchodě při hranicích s 

Běloruskem a Ukrajinou a na jihovýchodě v Karpatech při hranicích se Slovenskem. Při 

hranicích s Českou republikou leží Karkonoski Park Narodowy, který je pokračováním 

českého Krkonošského národního parku a Park Narodowy Gór Stołowych, který je 

pokračováním českého Broumovska.  

Tabuka 26.: Národní parky v Polsku 

 

název rok založení rozloha 

x x [km²] 

Babiogórski Park Narodowy 1954 33,92 

Białowieski Park Narodowy 1947 105,02 

Biebrzański Park Narodowy 1993 592,23 

Bieszczadzki Park Narodowy 1973 292,02 

Park Narodowy Bory Tucholskie 1996 47,98 

Drawieński Park Narodowy 1990 113,5 

Gorczański Park Narodowy 1981 70,3 

Park Narodowy Gór Stołowych 1993 63,39 

Kampinoski Park Narodowy 1959 385,44 

Karkonoski Park Narodowy 1959 55,76 

Magurski Park Narodowy 1995 194,39 

Narwiański Park Narodowy 1996 73,5 

Ojcowski Park Narodowy 1956 21,46 

Pieniński Park Narodowy 1954 23,46 

Poleski Park Narodowy 1990 97,62 

Roztoczański Park Narodowy 1974 84,83 

Słowiński Park Narodowy 1967 186,18 

Świętokrzyski Park Narodowy 1950 76,26 
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  Informace o polských národních parcích dostupné z http://npevropy.nolimit.cz/polsko dne 20. 1. 2013.  
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Tatrzański Park Narodowy 1954 211,64 

Park Narodowy Ujście Warty 2001 80,38 

Wielkopolski Park Narodowy 1957 75,84 

Wigierski Park Narodowy 1989 150,86 

Woliński Park Narodowy 1960 109,37 

13.7 Lázeňství 

Kolobzerg 

Jedná se o město nacházející se na břehu baltského moře. Částečně bylo zničeno ve 

válce, poté bylo částečně obnoveno. Mimo lázeňství je zde proslavena i gotická katedrála ze 

14. století. Místní lázeňská oblast obsahuje asi 30 sanatorií a nemocnic.  

Ciechocinek 

Největší polské lázně položené v nížině, obsahující mnoho termálních pramenů, 

slaných minerálních vod a dlouhá tradice. To vše jsou aspekty těchto lázní. Mezi oblíbené 

přednosti patří také letní divadlo, lázeňské parky, květinové koberce a dřevěné památky. 

Velmi časté jsou také kulturní akce. Nachází se zde také desítky sanatorií, ozdravoven atp.  

Kudowa, Polanice, Ladek Zdroj 

Poloha na dolním Slezsku sem přitahuje, do tamějších 12 lázeňských míst, již od 18. 

století. Oblast láká na národní parky, léčebné lázně, rekreační střediska, horská krajina 

hudební akce i příznivé podnebí. Minerální vody jsou převážně minerálkami.  

13.8 Sexuální turistika 

Destinace cestovního ruchu v odvětví sexuální turistiky jsou v mapě označeny 

růžovými značkami. 

13.10 Zimní střediska
34

 

„Za metropoli polského lyžování je považováno město Zakopane v Tatrách. Nalézají 

se zde desítky hotelů, horských chat a obchodů, které zajišťující blahobyt lyžařů. Dobré 

sněhové podmínky nabízejí i střediska na jihu Polska, dále potom Wisla, Szczyrk a Ustron 

v Beskydách.“  

                                                           
34

  Citováno viz úvod. 
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14.Portugalsko 

14.2 Horská turistika 

Serra do Marão  

Jde pohoří v severním Portugalsku, v regionu Norte. Na nejvyšší hoře, známé jako Marão, 

jsou umístěny rádio vysílače, celí komplex a také observatoř, vhodná pro návštěvy nejen 

zájemci o astronomii. Plochy bez lesů, jímž jsou charakteristické místní kopce, jsou ideálními 

místy pro umístění věrných elektráren, které tam jsou také k vidění. 

14.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 27.: Dědictví UNESCO Portugalska 

Klášter Batalha Historické centrum Porta 

Angra do Heroismo Skalní malby v údolí Côa a Siega Verde 

Klášter Řádu Kristova v Tomaru Vavřínový les na ostrově Madeira 

Klášter sv. Jeronýma a věž Belém v Lisabonu Vinařská oblast Alto Douro 

Historické centrum Évory Historické centrum Guimarãese 

Klášter Alcobaça Vinice na ostrově Pico 

Kulturní krajina Sintry Město Elvas a jeho opevnění 

  

14.6 Přírodní parky, rezervace 

 Národní park Peneda Geres 

O národním parku Peneda Geres promlouvá průvodce národními parky
35

: 

„Na hranicích se Španělskem se rozprostírá Národní park Peneda Geres, leží v provincii 

Minho. Byl založen v květnu roku 1971. Jeho rozloha činí přibližně 703 km
2

. Tento park 

zahrnuje oblast, která je považována za jednu z nejkrásnějších a lidskou rukou nejméně 

dotčených na území Portugalska. V parku našlo útočiště několik druhů vzácných živočichů. 

                                                           
35

  Citováno z průvodce nejzajímavějších (dle této webové stránky) národních parků Evropy dostupné z 
http://www.narodniparky.info/ dne 20. 1. 2013.  
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 Jižní část je tvořena pohořím Serra de Geres a je mezi turisty daleko navštěvovanější nežli 

druhá část, kterou tvoří zejména vrcholy Serra da Peneda. Do parku se turisté dostávají 

zejména z výchozích bodů, kterými jsou města Geres, Mezio a Lamas de Mouro. Oblast 

Národního parku je přístupná, park protíná několik turistických stezek. 

Národní park Peneda Geres je domovem hned několika druhů dravců. Spatřit zde lze 

mimo jiné orla královského. Z dalších živočichů zde mají zastoupení například vlci šedí, 

jeleni, lišky. V minulosti se v této oblasti vyskytoval také hnědý medvěd, jeho populace však 

již vymřela. Místo je také útočištěm divokých koní. 

Jako v každém národním parku i zde mohou botanici obdivovat krásy přírody a nalézt 

mnoho zajímavých rostlin, které jinde jen těžko spatří. Podle údajů parku se zde nachází 15 

druhů vzácné divoké květeny. O zbytcích dubového pralesa již byla zmínka. Rostou zde 

například listnatec ostnitý, javor horský, portugalský vavřín či cesmína ostrolistá.“ 

A taktéž:  

-          Přířodní rezervace Estuário de Sado -          Přírodní park Serras de Aire e Candeeiros 

-          Přírodní park Serra se Sao de Mamede -          Mata Nacional do Bucaco 

-          Alvao Natural park -          Přírodní park Litoral Norte 

-          Přírodní park Sera de Estrela   

 

14.10 Zimní střediska
36

 

V této zemi se objevila dvě lokality, která se zdají být slušná dostatečně k lyžování. 

Jde o Ski Serra da Estrela a Vodafone Ski resort, v portugalském národním parku. Jedná se o 

menší lyžařské středisko nacházející se v centrální části Portugalska. Pohoří se nachází 

v nadmořské výšce 1850 m n. m.  

                                                           
36

  Portugalské lyžařské středisko dostupné z http://www.tixik.cz/lyzovani/t:7;z:191;o:1/ 29. 1. 2013. 
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15.Rakousko 

15.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

15.2 Horská turistika 

V této zemi se nachází 65 nejrůznějších pohoří, pahorkatin, a geologicky vyvýšených 

celků. Jen Alpy se v této zemi dělí na neuvěřitelných 20 celků. Jde o jeden útvar, ale díky jeho 

mohutnosti, a jeho zásahu do tolika územních celků jsou rozčleněny. Uvádím tedy Tabulku 

27.: Organizační dělení Alp v Rakousku. Podíváte-li se na mapu Rakouska, uvidíte, v jakém 

rozsahu jsou tam hory, pohoří a pahorkatiny. V takovém množství je prakticky zajištěno 

množství motivace pro vysokohorské turisty.  

Tabulka 28. : Organizační rozdělení Alp v Rakousku 

Allgäuské Alpy Ötztalské Alpy Veitsch Alpe Karnské Alpy 

Ammergauské Alpy Rakouské Alpy Ybbstalské Alpy Tuxské Alpy 

Berchtesgadenské Alpy Reiter Alpe Zillertalské Alpy Mürzstegerské Alpy 

Ennstalské Alpy Schneeberg (Alpy) Kitzbühelské Alpy Lechtalské Alpy 

Gailtalské Alpy Stubaiské Alpy Lavanttalské Alpy Türnitzské Alpy 

Chiemgauské Alpy    

15.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 29.: Dědictví UNESCO Rakouska 

Historické centrum Salzburgu Kulturní krajina údolí Wachau 

Palác a zahrady Schönbrunnu Kulturní krajina Neziderského jezera 

Krajina v oblasti Hallstatt-Dachstein Historické centrum Vídně 

Semmeringská železnice Prehistorická kůlová obydlí v Alpách 

Historické centrum Štýrského Hradce (něm. Graz) a zámek Eggenberg   
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15.6 Přírodní parky, rezervace
37

 

Národní park Thayatal 

V překladu tohle jméno doopravdy znamená doslova „údolí Dyje“. Jde o rakouský 

národní park, nacházející se ve spolkové zemi Dolní Rakousy, u hranice s Českou republikou. 

Jak je příhodné pro mnoho dalších zemí, tak i tento park navazuje na další národní park, 

tentokrát na straně České republiky. Jedná se o národní park Podyjí. Svou rozlohou se jedná o 

nejmenší národní park v Rakousku. Vznikl vyhlášením 1. 1. 2000. Dále se v parku nachází 

půvabné městečko Hardegg, se zříceninou hradu Kaja, který rovněž může sloužit jako 

turistická zastávka. 

Národní park Vápencové Alpy 

Jde o národní park v Rakousku. Rozkládá se na rozloze 208,56 km² v horské oblasti 

Hornorakouské předhůří. Skládá se ze dvou častí, horské zalesněné oblasti Reichraminger 

Hintergebirge a horského masivu Sengsengebirge. 

Neusiedler See – Seewinkel 

Je národní park, nacházející se v Rakousku, u Neziderského jezera na území spolkové 

země Burgenland na východu země. Tento park pokračuje, jak je již zvykem u pohraničních 

parků, s parkem na Maďarské straně, parkem Fertő–Hanság. Dohromady zaujímají plochu více 

než 300 km². Také kus téhle oblasti, je pod názvem kulturní krajina Neziderského jezera, 

zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Tabulka 30.: Národní parky Rakouska 

 

název rok založení rozloha v km² 

Národní park Vysoké Taury  1981 1856 

Národní park Nockberge  1987 183 

Národní park Neusiedler See - Seewinkel  1992 97 

Národní park Donau-Auen  1996 93 

Národní park Vápencové Alpy  1997 208,56 

Národní park Thayatal  2000 13,3 

Národní park Gesäuse  2002 110,54 
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  Informace o národních parcích Rakouska získána z http://www.nationalpark-neusiedlersee-
seewinkel.at/ dne 20. 1. 2013.  
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 15.8 Sexuální turistika 

Destinace cestovního ruchu v odvětví sexuální turistiky jsou v mapě označeny 

růžovými značkami.  

15.10 Zimní střediska 

Velká část Rakouska je ve větší nadmořské výšce, veliká část země je pokryta Alpami, 

respektive celí jiho-západní výběžek. Zimních středisek je zde doopravdy veliké množství, a 

vzhledem k jeho blízkosti a kvalitě svahů bylo rozhodnuto, že jich do mapy bude zaneseno 

více než je průměrný počet zanesených středisek na stát v této práci, respektive 27, viz níže, 

Tabulka 30.: Nejvýznamnější lyžařská střediska Rakouska. 

Tabulka 31.: Nejvýznamnější lyžařská střediska Rakouska 

 

Damüls Nassfeld / Hermagor Silvretta Nova - Montafon 

Ellmau - SkiWelt Obergurgl - Hochgurgl Sölden 

Flachau - Ski amade Obertauern Stubaiský ledovec - Stubai 

Gerlos - Zillertal Arena Pitztálský ledovec - Pitztal Zell am See 

Heiligenblut - Großglockner Ramsau/Dachstein - Ski amade Lech - Zürs am Arlberg 

Hintertuxský ledovec - Hintertux Saalbach Hinterglemm Leogang Maria Alm - Hochkönig 

Ischgl Sankt Anton am Arlberg Mayrhofen - Zillertal 

Kitzbuhel - Kirchberg Schladming/Planai - Ski amade Mölltalský ledovec - Mölltal 

Kitzsteinhorn - Kaprun Serfaus - Fiss - Ladis Zell am Ziller - Zillertal Arena 

  

http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Damuls#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Nassfeld---Hermagor#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Silvretta-Nova---Montafon#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Ellmau---SkiWelt#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Obergurgl---Hochgurgl#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Solden#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Flachau---Ski-amade#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Obertauern#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Stubaisky-ledovec---Stubai#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Gerlos---Zillertal-Arena#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Pitztalsky-ledovec---Pitztal#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Zell-am-See#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Heiligenblut---Groglockner#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Ramsau-Dachstein---Ski-amade#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Lech---Zurs-am-Arlberg#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Hintertuxsky-ledovec---Hintertux#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Saalbach-Hinterglemm-Leogang#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Maria-Alm---Hochkonig#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Ischgl#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Sankt-Anton-am-Arlberg#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Mayrhofen---Zillertal#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Kitzbuhel---Kirchberg#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Schladming-Planai---Ski-amade#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Molltalsky-ledovec---Molltal#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Kitzsteinhorn---Kaprun#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Serfaus---Fiss---Ladis#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Rakousko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Zell-am-Ziller---Zillertal-Arena#_blank
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16.Slovensko 

16.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

16.2 Horská turistika 

Národní park Malá Fatra  

Nachází se na severozápadě Slovenska, na území okresů Žilina, Martin Dolný Kubín a 

Prievidza. Pestré geologické, klimatické a poměrové povrchy, krasové jeskyně i rozmativé 

druhy fauny i flory, také planiny se souvislými lesními porosty a čistými potoky naskýtají 

nepřeberné množství míst, která možno navštívit. Malá Fatra se dělí na Kriváňsku Malú Fatru 

a na Lúčanskú Malú Fatru. Jejím nejvyšším vrcholem je Velký Fatranský Kriváň  s 1.709m 

n.m. V největší z místních vodopádů je Šútovský vodopád s výškou 38m. Žije tu více než 30 

druhů savců, 118 druhů ptáků a přes 1000 druhů hmyzu.  

Jediné velehory ve střední Evropě jsou severním prodloužením Karpat, nejvyšším 

vrcholem je Gerlachovský štít 2655 m n. m., další tatranské hory nemají o moc méně. Horská 

plesa a vodopády i sněhová pole v letních měsících, nabádají objevovatele k návštěvě. 

Tatranský národní park vyhlášený v roce 1949 byl prvním v Československu vůbec. Z 

celkového počtu 581 pojmenovaných vrcholů Vysokých Tater převyšují nadmořskou výšku 

2600 m mimo nejvyšší vrchol Karpat  ještě Gerlachovská veža s 2642 m n. m., Lomnický štít 

s 2634 m n. m., Ľadový štít s 2627 m n. m., Pyšný štít s 2621 m n. m., Zadný Gerlach s 2616 

m n.m. Nekteří autoři v některých zdrojích ještě uvádějí jiné vrcholy, které také splňují 

požadavky velikosti, ovšem já myslím, že pro demonstraci tento výčet bohatě stačí.  

A taktéž: 

- Velká Fatra 

- Nízké Tatry 

- Západní Tatry 

- Vysoké Tatry  
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16.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 32.: Dědictví UNESCO Slovenska 

Banská Štiavnica Městská památková rezervace Bardejov 

Spišský hrad a okolí Původní bukové lesy Karpat 

Vlkolínec Dřevěné kostely slovenských Karpat 

Jeskyně baradla a Slovenský kras   

   

16.6 Přírodní parky, rezervace 

Tabulka 33.: Národní parky Slovenska 

název založeno roku rozloha 

x x [km²] 

Tatranský národní park  1949 738 

Pieninský národní park 1967 37,4962 

Národní park Nízké Tatry  1978 728,5 

Národní park Malá Fatra  1988 226,3 

Národní park Slovenský ráj  1988 197,63 

Národní park Muráňská planina  1997 203,18 

Národní park Poloniny  1997 298,05 

Národní park Slovenský kras  2002 346,1108 

Národní park Velká Fatra  2002 403,71 

  

Slovenský ráj 

Jedná se o jeden z devíti národních parků v tomto státě. Tento národní park se nalézá 

na východě země, v pohoří Slovenský ráj, v severní části Slovenského rudohoří. Park má 

rozlohu nějakých 197,63 km². Ještě v samotném parku lze nalézt dalších jedenáct přírodních 

rezervací, a 8 přírodních památek. Jsou zde turistické stezky, jejichž délka dosahuje 300 km. 

Stezky jsou velmi často vybaveny žebříky, řetězy a mosty. Také zde jsou jeskyně, asi 350, 

pouze jedna z nich je však otevřena ro veřejnost, a to Dobšiscká ledová jeskyně, která je od 

roku 2000 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Banská_Štiavnica#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bardejov#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spišský_hrad#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Původní_bukové_lesy_Karpat_a_staré_bukové_lesy_Německa#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlkolínec#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dřevěné_kostely_slovenských_Karpat#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatranský_národní_park#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pieninský_národní_park#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Nízké_Tatry#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Malá_Fatra#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Slovenský_ráj#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Muráňská_planina#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Poloniny#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Slovenský_kras#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Velká_Fatra#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_parky_na_Slovensku#_blank
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Malá Fatra 

Ležící na severu Slovenska, v severní části pohoří Malá Fatra, má rozlohu 22 630 ha. 

Zasahuje hned do několika okresů, a to Žilina, Martin a Dolný Kubín. Park byl založen 

vyhlášením roku 1988. Díky jedinečně různorodému reliéfu, geologickému podkladu se zde 

nachází velmi bohatá fauna a flóra. Na tomto území je asi 83% plochy pokryto lesy, obvykle 

smíšenými, však s převládajícím druhem a to bukem. Bylo zde nalezeno a identifikováno přes 

900 druhů vyšších rostlin, z toho 22 západo karpatských endemitů38, 14 karpatských 

endemitů, 15 karpatských subendemitů a 1 endemit Malé Fatry. Lze zde nalézt 30 druhů 

savců, 118 druhů ptáků a více než 1000 druhů hmyzu.  

16.7 Lázeňství 

V slovenské republice mají doopravdy o množství lázní postaráno. Celkem na 1300 

místech vyvěrá nějaký pramen či léčebná voda. Podobně jako u nás, tak i na Slovensku jsou 

lázně celosvětově proslulé. Na Slovensku se lázním říká kúpele. I když hlavní sezóna bývává 

obvykle od května do září, místní lázně poskytují své služby celoročně, jsou často centry 

společenského dění.  

Lázně Piešťany  

Pod výběžky Považského Inovce v údolí Váhu leží tohle město s lázněmi. O obci je 

zmínka již z roku 1113, první zmínka o lázních až z roku 1545. Předpis léčby se zde 

vyskytoval již v roce 1571, 26 let po první zmínce o lázních. Ovšem lékařsky podložená léčba 

započala až roku 1830. Ke světovému věhlasu došlo již v 19. století. Léčí se zde nemoci 

pohybového ústrojí.  

Lázně Smrdáky 

Nacházejí se v Myjavské pahorkatině, jedinečné místo k léčbě kožních neduhů, léčba 

balneoterapií, využitím vody s nejvyšším obsahem sirovodíku v Evropě. Dalším faktorem je 

sirné bahno. Lázně prošly rozsáhlou rekonstrukcí a dnes jde o zařízení plné vína a folkloru.  

 

 

 

 

 

                                                           
38

  Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus, je organismus, který vznikl a je rozšířen jen v 
určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. V úvahu se bere pouze přirozený výskyt. 



 

 
63 

 Tabulka 34.: Lázně Slovenska 

Smrdáky Lúčky Bardejov 

Piešťany Korytnica Štós 

Trenčianské Teplice Liptovský Ján Číž 

Nimnica Lučivná Brusno 

Rajecké Teplice Štrbské Pleso Sliač 

Bojnice Nový Smokovec Kováčová 

Turčianské Teplice Tatranské Matliare Sklené Teplice 

Lubochſa Vyšné Ružbachy Dudince 

  

 16.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více 

viz. Úvod. 

16.10 Zimní střediska
39

 

„Lyžařské zájezdy a Slovensko představují ideální spojení relaxace a sportovního 

vyžití. Rozjeďte se s námi do jednoho z nejznámějších lyžařských středisek Slovenska a 

poznejte Tatranskou Lomnici, v jejíž blízkosti naleznete vyhlášené aquaparky. Je zde také 

možnost si vychutnat svahy Chopku a komfort lyžování v Jasné, dopřát si odpočinek v 

termálních lázních Bešeňová.“ 

Tabulka 35.: Nejznámější lyžařská střediska Slovenska 

Jasná Nízké Tatry SKI Tatranská Lomnica 

PARK SNOW Donovaly Vrátna Free Time Zone - Terchová 

PARK SNOW Štrbské pleso   

 

 

 

                                                           
39

  Citováno z http://www.etravel.cz/slovensko-lyzarske-zajezdy dostupné dne 29. 1. 2013.  

http://www.etravel.cz/slovensko/presovsky-kraj/tatranska-lomnica-terminy-zajezdu#_blank
http://www.etravel.cz/dovolena-s-aquaparky#_blank
http://www.etravel.cz/slovensko/zilinsky-kraj/jasna-terminy-zajezdu#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Slovensko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Jasna-Nizke-Tatry#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Slovensko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-SKI-Tatranska-Lomnica#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Slovensko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-PARK-SNOW-Donovaly#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Slovensko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Vratna-Free-Time-Zone---Terchova#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Slovensko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-PARK-SNOW-Strbske-pleso#_blank
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17.Španělsko 

17.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

17.2 Horská turistika 

Pyreneje  

Jde o evropské pohoří, které odděluje Evropu od zbytku. Tedy od pyrenejského 

poloostrova, tzn Španělska a Portugalska. Jde o přirozenou hranici mezi Španělskem a 

Francií. Také se zde nachází stát Andora. Jedná se o malinkatý státeček, nalézající se 

v jednom údolí. Jedná se o třetihorní pásemné pohoří se sněžnou čárou ve výšce 2 500 - 

2 900 m n. m. Vzniklo alpínsko-himalájským vrásněním s nejvýraznějším zdvihem před 38 

milióny let na přelomu eocénu a oligocénu. Tento horský val se táhne v délce zhruba 435 

kilometrů a na jeho území se nacházejí tři národní parky. Pyreneje dokáží dosahovat až do 

šířky 140 km, což je například oproti italské páteři skoro 11 krát více. Pyreneje jako takové 

ovšem nemají hlavní hřeben, tzn hřeben, který by vévodil ostatním. Jde spíše o horské 

masivy, které jsou často natočeny naproti samotným Pyrenejím. Velmi úzká údolí nedovolují 

velkým městským sídlům v rozmachu, takže se zde dají nalézt spíše menší obytné části. Proč 

jsou Pyreneje tak výrazné? Díky zlomu, jež od sebe odděluje hned několik menších masivů. 

Táhne se po severní straně pohoří. Podle Pyrenejí je pojmenováno pohoří Montes Pyrenaeus na 

přivrácené straně Měsíce. 

Sierra Nevada  

Jedná se o pohoří na jihu Španělska, v části Andalusia. Částečně také leží v provincii 

Granada. Také jeho kousek leží v provincii Almeria. Jako přírodní rezervace UNESCO bylo 

pohoří vyhlášeno rou 1986 a později, v roce 1999 jako národní park. Ne ovšem celé, jen jeho 

nejvzácnější část. Sierra Nevada je po Alpách nejvyšší pohoří v západní Evropě, s vrcholem 

Mulhacén, který dosahuje výšky 3 479 mn. m. Je také nejvyšší v celém kontinentálním 

Španělsku. Na území Španělska ovšem nejvyšší není. To je další hora, nacházející se na 

Kanárských ostrovech. Název pohoří znamená v překladu „sněžné hory“, což je logické ikdyž 

nejsou nejchladnějším místem v okolí, tak pro sluncem vyhřáté Španělsko se jedná o kostku 

ledu na písku. V podhůří se nachází město Granada a poněkud dále města Málaga a Almería. Na 

západním svahu hory Veleta je lyžařský areál, nejjižnější v Evropě a nejvýše položený na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Třetihory#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sněžná_čára#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpínsko-himalájské_vrásnění#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eocén#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oligocén#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Montes_Pyrenaeus#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Přivrácená_strana_Měsíce#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mulhacén#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Granada#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Málaga#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Almería#_blank
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území Španělska. Na stejném místě, ovšem ve výšce 2800 m n. m., najdeme i astronomickou 

Observatoř Sierra Nevada. 

 

A taktéž: 

 

-          Kantaberské pohoří -          Picos de Europa 

-          Kastilské pohoří -          Serra de Tramuntana 

-          Iberské pohoří -          Sierra Morena 

17.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 36.: Dědictví UNESCO Španělska 

Ibiza - biodiverzita a kultura Monte Perdido v Pyrenejích Biskajský most 

Staré město v Ávile Kláštery San Millán de Yuso a Suso Věž Herkules 

Córdoba – historické centrum San Cristóbal de La Laguna Národní park Teide 

El Escorial  Archeologická lokalita Atapuerca Díla Antoni Gaudího 

Skalní malby v údolí Côa a Siega 

Verde 

Alcalá de Henares – univerzita a 

historická oblast 

kulturní krajina Serra de 

Tramuntana 

Jeskyně Altamira a paleolitické 

jeskyně severního Španělska 

Alhambra, Generalife a Albayzín, 

Granada 

Dědictví rtuti - Almadén a 

Idrija 

Památky Ovieda a Asturského 

království 

Palau de la Música Catalana a 

Nemocnice de Sant Pau v Barceloně 

Llotja de la Seda ve 

Valencii 

Segovia a její akvadukt Archeologický celek Tárraco Las Médulas 

Katedrála Panny Marie v 

Burgosu 

Skalní umění ve Středomořské pánvi na 

Pyrenejském poloostrově 

 Katedrála, alcázar a 

Archivo de Indias v Seville 

Santiago de Compostela Románské kostely ve Vall de Boí Salamanca – staré město 

Národní parka Garajonay Palmový háj v Elche Klášter Poblet 

Historické centrum Toleda Lugo – římské hradby  Cuenca 

Mudéjarská architektura v 

Aragonii 

Renesanční monumentální celky v 

Úbedě a Baeze 

Trasa poutníků do Santiago de 

Compostela 

Cáceres – staré město Kulturní krajina Aranjuez Santa María de Guadalupe 

Mérida – archeologická lokalita Národní park Doñana   

     

http://cs.wikipedia.org/wiki/Observatoř_Sierra_Nevada#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ibiza#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskajský_most#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ávila#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Věž_Herkules&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Córdoba_(Španělsko)#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/San_Cristóbal_de_La_Laguna#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teide_(národní_park)#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/El_Escorial#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atapuerca#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaudí#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Údolí_Côa_a_Siega_Verde#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Údolí_Côa_a_Siega_Verde#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alcalá_de_Henares#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alcalá_de_Henares#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alcalá_de_Henares#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alcalá_de_Henares#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Tramuntana#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Tramuntana#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Altamira#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Altamira#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Las_Médulas#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejský_poloostrov#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejský_poloostrov#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vall_de_Boí#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salamanca#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Garajonay#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palmový_háj_v_Elche#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_Poblet#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toledo#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lugo#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mérida_(Španělsko)#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mérida_(Španělsko)#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudéjarská_architektura_v_Aragonii#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudéjarská_architektura_v_Aragonii#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudéjarská_architektura_v_Aragonii#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudéjarská_architektura_v_Aragonii#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_svatého_Jakuba#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_svatého_Jakuba#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cáceres#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aranjuez_(palác)#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_María_de_Guadalupe#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doñana#_blank


 

 
66 

17.6 Přírodní parky, rezervace
40

 

S ohledem na množství parků se i zde uchyluji pouze k tabulkovému rozvržení 

národních parků ve Španělsku. Jak už jsem několikrát zmínil, je mimo rozsahy této práce 

vypisovat o každé destinace všechny možné informace, nemluvě o její nereálnosti později při 

matematickém řešení bez softwarové podpory. Uvádím tedy je základní parametry, jakými 

jsou poloha, rozloha, název.  

Tabulka 37.: Národní parky Španělska 

oblast název rozloha 

x x [ha] 

Andalusie Parque Nacional de Sierra Nevada 85.883 

Andalusie Parque Nacional de Doñana 54.251 

Aragonie Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 15.608 

Asturie, Kantabrie a Kastilie a León Parque Nacional de los Picos de Europa 64.660 

Baleáry Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 10.021 

Kanárské ostrovy Parque Nacional de Timanfaya 5.107 

Kanárské ostrovy Parque Nacional del Teide 18.990 

Kanárské ostrovy Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 4.690 

Kanárské ostrovy Parque Nacional de Garajonay 3.986 

Kastilie-La Mancha Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 1.928 

Kastilie-La Mancha Parque Nacional de Cabañeros 40.856 

Katalánsko Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio 14.119 

Madrid Parque Nacional de Guadarrama 40.000 

Extremadura Parque Nacional de Monfragüe 17.852 

Galicie Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 8.480 

  

17.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více viz. 

Úvod. 
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  Přírodní parky a rezervace Španělska dostupné z (webových stránek regionálních vlád)   
http://www.aragon.es/ dne 20. 1. 2013. 
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17.10 Zimní střediska
41

 

„Andalusie, 260 km dlouhého pobřeží, ale také až 3 400 m vysoké zasněžené vrcholky 

hor, které s upravenými sjezdovkami lákají k rychlým sjezdům v bílém prašanu. Sierra 

Nevada byla prohlášena národním parkem v roce 1992 a je považována také za lyžařské 

středisko číslo jedna ve Španělsku. Dva nejvyšší vrcholky Iberijského poloostrova - Mulhacén 

(3 482 m) a Veleta (3 392 m) – poskytují všem milovníkům zimních sportů, ať už 

začátečníkům nebo pokročilým, spoustu zábavy v kombinaci s nádhernými výhledy. 

V posledních letech země investuje mnoho peněz do svých lyžařských areálů, která 

chtějí v dnešní době téměř všem lyžařům splnit jejich přání, ať už začátečníkům, pokročilým 

nebo freestylistům. Hned ve dvou pohořích mohou sjíždět svahy zimní sportovci – vedle 

lyžařské oblasti Pyrenejí na ně čeká v Sierra Nevadě nejjižnější lyžařské středisko v Evropě. 

Nejmodernějším lyžařským střediskem je Formigal v Pyrenejích, jehož silná modernizace v 

posledních letech ještě ani nebyla ukončena. Bohaté sítě sjezdovek mají délku více než 100 

km.  

Baqueira-Beret se 104 km sjezdovek se stejně jako Formigal v posledních letech 

výrazně rozšířila. Lyžařská oblast v nadmořské výšce 1 500 – 2 510 m láká výškovým 

převýšením 1000 metrů. Velká jistota sněhu díky orientaci k Atlantiku přitahuje mnoho 

milovníků hlubokého sněhu, kteří si díky rozlehlosti Baqueiry mohou užívat fantastické 

sjezdy i mimo sjezdovky. V pohoří Sierra Nevada se také nachází nejjižnější zimní středisko 

v Evropě. Při jasných dnech je dokonce z nejvyššího bodu ve výšce 3 282 metrů 

panoramatický výhled na pobřeží Středozemního moře a dokonce i na Maroko.“ 
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  Citováno z http://lyzovani.e-zajezdy.cz/spanelsko dne 29. 1. 2013.  
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18.Švédsko
42

 

18.2 Horská turistika 

Skandinávské pohoří 

Je pohoří jdoucí se Skandinávským poloostrovem od norského kraje Vest-Agder až po 

Finnmarku. Poměrně příkře spadá západní strana do Norského moře, které poměrně často do 

skandinávského pohoří vbíhá v podobě fjordů. Severovýchodně leží na hranici s Norskem. 

Čím více na sever, tím se více stačí pohoří směrem k Finsku. Severovýchodní část je 

obklopena tzv Třemi rohy. Jde o troje hranice států, v tomto případě Finska, Norska, a 

Švédska. Pohoří se postupně snižuje směrem od Evropy k Finsku. I tak hory jsou poměrně 

malé. Hora Galdhøpiggen v jižním Norsku dosahuje 2 469 m n. m. Ani to jim ovšem nebrání 

v tom, aby byly velmi vlhké. Jsou velmi bohaté na srážky, také k tomu přispívá poloha velmi 

blízko oceánů, blízkost severu, a sněžné sněžníky a ledovce. V místech, kde jsou příliš vysoké 

teploty, a tudíž nemohou vzniknout sněžníky a ledovce jsou mokřady s jezery v místech, kde 

bývávaly ledovce, jsou tudíž ledovci vytvarované. Na švédské straně je nejvyšší horou 

Kebnekaise s nadmořskou výškou 2 103 m, zatímco Halti je nejvyšší na straně finské, a 

dosahuje 1 328 m. 

Pohoří bylo vytvořeno kaledonským vrásněním a geologicky je Skandnávské pohoří 

propojeno s pohořími ve Skotsku a Irsku, dříve bylo zřejmě spojeno také s Apalačským pohořím, 

které dnes leží v Severní Americe.  

Sylene  

Je pohoří na rozmezí Norska a Švédska, v norském kraji Sør-Trøndelag a švédské 

provincii Jämtland. 

18.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 
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  Informace o švédských národních parcích, dostupné z http://www.swedishepa.se/In-
English/Start/Enjoying-nature/National-parks-and-other-places-worth-visiting/National-Parks-in-Sweden/ dne 
20. 1. 2013.  
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 Tabulka 38.: Dědictví UNESCO Švédska 

Drottningholm  Karlskrona – námořní přístav Laponsko  

Birka a 

Hovgården Zemědělská krajina na jihu ostrova Öland  Zdobené farmy v Hälsinglandu  

Engelsberg Höga kusten  Gammelstad  

Tanum Těžba mědi v okolí města Falun.  Visby 

Skogskyrkogården  Rádiová stanice Varberg  Struveho geodetický oblouk  

18.6 Přírodní parky, rezervace 

Z úplně stejného důvodů, které uvádím v přecházející kapitole, neuvádím informace o 

parcích i zde, jen tabulkově uvedu.  

Tabulka 39.: Národní parky Švédska 

Vadvetjåkka Tyresta Pieljekaise 

Abisko Tresticklan Národní park Haparanda Archipelago 

Stora Sjöfallet Djurö  Björnlandet 

Padjelanta  Tiveden  Skuleskogen 

Sarek  Norra Kvill Sånfjället 

Muddus Store Mosse  Töfsingdalen 

 Hamra Blå Jungfrun Fulufjället 

Färnebofjärden Söderåsen Stenshuvud 

Ängsö Gotska Sandön   

Garphyttan Dalby Söderskog   

18.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná. Viz Úvod. 

18.10 Zimní střediska
43

 

„Severské země přejí samozřejmě spíše zimním sportům. Švédsko je proslulé mimo 

jiné i jako hokejová velmoc a lyžařskou sjezdovku lze najít i ve Stockholmu. Berete-li 

s sebou na dovolenou rádi lyže nebo snowboard, vyhlášená jsou švédská střediska Åre, Sälen 

nebo Riksgränsen v Laponsku.“  
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  Citováno z viz úvod. 
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19.Švýcarsko 

19.2 Horská turistika 

Něco málo přes 50 % celého území Švýcarska jsou místa, položená ve výšce 1 000 m 

n. m. a více. Z toho také vyplívá, že asi 2/3 území spadá pod pohoří, pahorkatiny, a hory. 

Bohužel se mi nedaří najít jaké je to přesně číslo. Na území tohoto státu je asi 26 územních 

celků označených jako pohoří. A jak jsem již zmínil v kapitole o Rakousku, není ani spíše tak 

podstatné co je v nich tak zajímavé. V takovém rozsahu nabízení prakticky veškeré evropské 

možnosti horské turistiky. Proto jen pro přehled uvedu Tabulku 40.: Organizační rozdělení 

horských celků zasahujících do Švýcarska. 

Tabulka 40.:  Organizační rozdělení horských celků zasahujících do Švýcarska 

Jura (pohoří) Plessurské Alpy Albula 

Tessinské Alpy Walliské Alpy Appenzellské Alpy 

Sesvenna Chablais-Faucigny Montblanský masiv 

Silvretta Rätikon Monte Rosa 

Livigno (pohoří) Freiburské Alpy Urnské Alpy 

Tambo (pohoří) Glarnské Alpy Bernina 

Švýcarská plošina Gotthardský masiv Bernské Alpy 

Švýcarské Alpy Samnaun Platta 

Adulské Alpy Schwyzské Alpy   

 

19.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 41.: Dědictví UNESCO Švýcarska 

Benediktinský klášter sv. Jana v Müstairu Vinice Lavaux 

St. Gallen Rhétská dráha 

Bern Glarnské Alpy 

Bellinzona – hrady, hradby a bašty. La Chaux-de-Fonds/Le Locle 

Ledovec Aletschgletscher Prehistorická kůlová obydlí v Alpách 

Monte San Giorgio   
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19.6 Přírodní parky, rezervace
44

 

Švýcarský národní park  

Se stal prvním národním parkem vůbec, jehož poloha je v Alpách. Byl vyhlášen v roce 

1914 a v současnosti má rozlohu 172 km². Park se nachází na východní straně Švýcarska, na 

území kantonu Graubünden nad údolím Dolního Innu. Orli, supi, kamzíci, kozorozi, to je jen 

několik zvířat z výčtu živočichů, která si v místním parku našla útočiště. Dokonce i vysoká 

zvěř a kolonie svišťů se zde nalézá. Také zde lze nalézt mnoho unikátních exemplářů rostlin, 

jako například protěž, či mák alpský.  

 19.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více 

viz. Úvod. 

19.10 Zimní střediska 

Velká část Švýcarska je ve větší nadmořské výšce (50% země nad polohou 1 000 m n. 

m.), veliká část země je pokryta Alpami, respektive celí pás na jihu země, od východu až k 

západu. Zimních středisek je zde doopravdy veliké množství, a vzhledem k jeho blízkosti a 

kvalitě svahů bylo rozhodnuto, že jich do mapy bude zaneseno více než je průměrný počet 

zanesených středisek na stát v této práci, respektive 14, viz níže, Tabulka 24.: Nejvýznamnější 

lyžařská střediska Švýcarska. 

Tabulka 42.: Nejvýznamnější lyžařská střediska Švýcarska 

Vallées , La Printze - Thyon - Veysonnaz - Nendaz Lenzerheide 

Adelboden Obersaxen Mundaun Val Lumnezia 

Arosa Saas-Fee 

Engelberg Titlis Samnaun 

Flims Laax Falera Verbier 

Jungfrau Ski Region - Kleine Scheidegg - Männlichen - Wengen Wildhaus - Unterwasser - Alt St. Johann 

Jungfrau Ski Region - Mürren - Schilthorn Zermatt - Matterhorn 
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  Informace o švýcarském národním parku dostupné z http://www.mundo.cz/svycarsko/svycarsky-
narodni-park dne 21. 1. 2013. 

http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-4-Vallees-4-udoli-La-Printze---Thyon---Veysonnaz---Nendaz#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Lenzerheide#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Adelboden#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Obersaxen-Mundaun-Val-Lumnezia#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Arosa#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Saas-Fee#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Engelberg-Titlis#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Samnaun#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Flims-Laax-Falera#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Verbier#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Jungfrau-Ski-Region---Kleine-Scheidegg---Mannlichen---Wengen#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Wildhaus---Unterwasser---Alt-St-Johann#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Jungfrau-Ski-Region---Murren---Schilthorn#_blank
http://www.travelport.cz/cs/Top-lyzarska-strediska/Svycarsko/Ubytovani-v-lyzarskem-stredisku-Zermatt---Matterhorn#_blank
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20.Velká Británie 

20.1 Drogová turistika 

Právní úpravy v této zemi nedovolují legální drogovou turistiku. 

20.2 Horská turistika 

Long Mynd  

Jde o pohoří v hrabství Shropshire na západě Anglie, 16 km od města Shrewsbury, poblíž 

hranic s Walesem. Jeho rozloha činí 22 km². Za nejvyšší horu pohoří se považuje Pole Bank, 

jejíž vrchol se nachází ve výšce 516 m n. m. Název byl odvozen z anglického Long 

Mountains, což vlastně znamená „Dlouhé pohoří“. V roce 1900 byla v místním lázeňském 

městě Church Stretton vybudován hotel nazvaný Long Mynd Hotel. 

Arturovo sedlo 

Je to nejvyšší vrcholek ve skotském hlavním městě Edinburghu. Nachází se na 

východním konci Starého města, asi 2,5 km, přímo, od edinburského hradu. Je součástí parku 

Holyrood a dosahuje výšky 251 m.  

Skotská vysočina 

Je severní pohoří Velké Británie, resp. Skotska. Na tomto území se vyskytuje mnoho 

jezer, v této oblasti označované za lochs a horských údolí. V současné době je oblast velmi 

řídce osídlená a její krajina je považována za jednu z nejmalebnějších v Británii. Čerství 

vzduch, malebná příroda, nezkrocená člověkem v tak veliké míře každoročně láká tisíce 

turistů. Nejvyšší horou je Ben Nevis s nadmořskou výškou 1344 m.  

A taktéž: 

-          Sgurr Alasdair -          Scottish Highlands -          Brecon Beacons 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Shropshire#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Shrewsbury#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wales#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pole_Bank&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_Mynd_Hotel&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edinburgh#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edinburský_hrad#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_Holyrood&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_Holyrood&action=edit&redlink=1#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_království#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ben_Nevis#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sgurr_Alasdair#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Scottish_Highlands#_blank
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brecon_Beacons#_blank


 

 
73 

20.5 UNESCO 

V této zemi se vyskytují následující dědictví UNESCO. 

Tabulka 43.: Dědictví UNESCO Velké Británie 

Tower v Londýně Gwynedd  Hadriánův val 

Ostrovy Gough a Inaccessible Durham Londýn, Westminster 

Blenheimský palác Ironbridge Hendersonův ostrov 

Maritime Greenwich New Lanark Canterbury 

Srdce neolitických Orknejí St. Kilda  Akvadukt Pontcysyllte 

Blaenavon – průmyslová krajina v okolí. Saltaire Giant's Causeway 

St. George a přilehlé pevnosti, Bermudy Studley Stonehenge a Avebury 

Přádelny v Derwent Valley  Edinburgh Královské botanické zahrady 

Pobřeží Dorsetu a Východního Devonu Bath Liverpool – námořní obchodní centrum 

Důlní oblast v hrabstvích Cornwal a West Devon   

20.6 Přírodní parky, rezervace
45

 

Loch Lomond 

Největší skotské jezero, nacházející se na severozápadní straně Glasgow, v tektonické 

dolině, která vznikla prohloubením starým ledovcem. Nalézá se na území správních oblastí 

Argyll a Bute, Stirling a Západní Dunbartonshire. Jezero samotné leží v nadmořské výšce 8 m n. 

m. a jeho rozloha je 71 km². Hloubka činí 192m.  

Brecon Beacons 

Je národní park ležící v jihovýchodním Walesu. Nejvyšší vrchol je Pen y Fan s 886 m n. 

m. Celková plocha je 1 344 km². Chrání rozsáhlé listnaté lesy, dlouhá údolí, velká vřesoviště, 

jezera, vodopády, bohatou flóru. Z fauny zde dominují hlavně draví ptáci. Park je známý také 

svými vodopády, včetně 27 metrů vysokého Henrhyd Waterfall a Ystradfellte.  

Dartmoor 

  Jedná se o oblast mokřadů přímo v srdci Devonu v Anglii. Park pokrývá 953 km² 

plochy. Z geologického hlediska se jedná o žulovou náhorní plošinu, která vznikala před více 

než 299 miliony let. Mokřiny jsou pokryty mnoha vrcholy kopců a kopečků, převážně z žuly. 

Nejvyšším bodem je High Willhays s 621 m n. m. Dartmoor, a jeho části jsou už na 200 let 

                                                           
45

  Informace o národních parcích Skotska dostupné http://www.visitscottishheartlands.com/ dne 20. 1. 
2013 . 
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používány pro armádní účely. Do zbytku tohoto parku však veřejnost má právo rozšířeného 

přístupu. Park byl vyobrazen v televizním pořadu Sedm Přírodních Divů jako nejlépe 

hodnocený přírodní jev v jihozápadní Anglii. 

A taktéž: 

-          The Broads -          North York Moors -          Peak District 

-          Cairngorms National Park  -          Národní park Northumberland -          Snowdonia 

-          Exmoor -          Yorkshire Dales -          New Forest 

-          Lake District -          Pembrokeshire Coast   

20.8 Sexuální turistika 

Sexuální turistika v této zemí není dostatečně činná, aby byla uvedena v mé práci, více 

viz. Úvod. 

20.10 Zimní střediska 

V této zemi je možnost lyžování hned na několika místech. Hory se nalézají převážně 

na dvou místech. Jedny se nalézají ve Walesu, na jeho západě, druhé patří k severnímu 

výběžku Skotska. Vybral jsem 6, dle průvodce, nejvýznamnějších center.  

Lyžařská vesnice Sheffield je největší uměle vytvořené zimní středisko v zemi. Ski 

Folkestone je také umělé středisko, nabízející také golf, tenis a plavecké bazény. Ski Hemel je 

údajně nejlepší středisko ve Velké Británii, nalézá se na území hrabství Hertfordshire, na 

jihovýchodě země. Ski Snowdome Tamworth je kryté středisko nacházející se 21 km od 

Birminghamu v hrabství Staffordshire. Ski a snowboardové centrum Cardiff se nachází 

v hlavním městě Walesu, Cardiff, v části Fairwaters. Brentwood je také skipark a 

snowboardové centrum, které má jednu z nejlepších lyžařských škol v zemi.  
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21.Proč (ne) používat některé parametry 

 

V úvodu téhle bakalářské práce byly uvedeny důvody, proč se tahle bakalářská práce 

s tímhle tématem píše. Tyhle důvody velmi blízce souvisí s parametry, které jsou uvedeny 

v kapitole 1.1: Struktura práce. Některé parametry ovšem, při bližším prozkoumání ztrácejí na 

významu sami o sobě (ceterris parribus). Z počátku téhle práce jsem se snažil vymezit několik 

položek. Kdo, Odkud, Kam a Jak. V definici Kdo, neboli kdo se účastní naší cesty, jsme se 

snažili vymezit jedince, kteří jsou duševně i fyzicky zdraví, jde o jedince mezi 20 a 35 lety. 

Také v položce Odkud jsem předurčil (i když to není nikterak závazné, v případě, že někdo, 

kdo nesplňuje některý z předpokladů, neznamená to, že jej nemůže použít, stačí přihlédnout 

k možnostem), že výchozí bod je město Brno. Ještě bych možná mohl doplnit, že se jedná o 

občana členské země Evropské unie, jinak by bylo nutno počítat ještě s vízovou povinností a 

jinými.   

Nadále vzhledem k mizivému výskytu milionářů u nás (a také vyšší třídy) považuji 

některé parametry za samy o sobě zbytečné pro cestování za hranice. Například proč jezdit do 

Belgie, abych ochutnal jejich pokrmy z čerstvých ryb a zvěřiny? Vzhledem k dané ceně cesty 

do Belgie, bych dokázal představit, že tento oběd by vyšel dráž pro osobu, než u nás průměrné 

obědy na celý týden pro celou 3-4 člennou rodinu.   

21.1 Gastronomie
46

,
47

 

 

Jak lze vidět v tabulce níže (Zdroj: ČSÚ) pohostinství v ČR má poměrně stabilní počet 

stravovacích zařízení. S jeho celkovým počtem téměř 50 000 a s asi 10 500 000 obyvateli (viz 

graf; Zdroj: ČSÚ) připadá na jedno stravovací zařízení asi 210 lidí. Budeme-li s tímto počtem 

disponovat na vyšších územních celcích, jakými jsou alespoň okresy, kraje, vyjde nám, že 

máme poměrně vysoké množství stravovacích zařízení v každém městě.  

Co to má ovšem co dělat s tím, co jsem již zmínil? Jde mi o trend vývoje stravovacích 

zařízení. Ještě před několik dekádami let v téhle zemi byl trend spíše uzavřen, než otevřen, a 

                                                           
46

  Časová řada vývoje počtu obyvatel dostupné z 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparamzdr.jsp?voa=graf&cislotab=DEM1030CU&vo=graf dne 22. 1. 2013 v 20:00 
hodin. 
47

  Informace o gastronomických podnicích ČR dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/malavfucr_b dne 22. 1. 2013. 
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v případě otevírání se jednalo o směr na východ. V dnešní době je trend, spíše než opačný, tak 

globalizační. Po celém světě lze nalézt „pravou“ čínskou restauraci, thajský bufet nebo 

francouzskou bagetu.  

Co bylo ještě před nějakou dobou nemyslitelné, je nyní skutečností. A to nemluvím o 

tzv. „pravých“ restauracích, jakými jsou vietnamská jídla na rohu. Takových je u nás převaha, 

což může dosti zkreslovat výsledek z asijské kuchyně. Najít doopravdy kvalitní ovšem při 

troše hledání není takový problém. Dle mé vlastní zkušenosti v každém větším městě lze najít 

nějakou specializované restaurační zařízení, které vede, vlastní, nebo na něj dohlíží rodilý 

„odborník“, který ručí za kvalitu.  

Druhá, položka, jsou víceméně tuzemské ceny. Klasická, i pravá čínská restaurace se 

cenově moc neliší, kvalitou však poměrně dost. V odborných pracech se neuvádí jména 

zařízení, a to z reklamních důvodů, není-li práce přímo na ně zaměřena. Nemluvě toho, že 

gastronomii můžeme přiřadit, prakticky vždy k nějaké jiné zálibě, nějakému jinému 

parametru, a necestovat tudíž jen za jídlem, ale například za horskou turistikou doprovázenou 

místními specialitami.  

 

 

Graf 1.: Časová řada, stav obyvatelstva  
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Tabulka 44.: Stravovací podniky ČR 

Ukazatel 
Měřicí  

jednotka 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Unit 

Podniky (firmy) celkem   49 537  48 801  47 243 47 955 50 256  49 223    

Zaměstnané osoby celkem  

  ve fyzických osobách  osoby 128 446  124 668  122 415 126 151 131 690  127 319  persons 

z toho:                 

průměrný evidenční počet zaměstnanců  

  ve fyzických osobách osoby 88 007  85 685  84 949 86 857 90 273  85 256  persons 

Průměrný evidenční počet  

  zaměstnanců – přepočtený osoby 85 638  81 600  81 872 82 937 86 339  81 216  persons 

Mzdy bez OON mil. Kč 9 075  9 486  9 930 10 537 10 751  11 035  CZK mil. 

Průměrná hrubá měsíční mzda  

  na 1 přepočtenou osobu Kč 8 831  9 688  10 107 10 587 10 377  11 322  CZK 

Tržby celkem mil. Kč 93 991  95 255  100 858 103 550 97 884  88 870  CZK mil. 

Tržby celkem  

  na 1 zaměstnanou osobu tis. Kč 732  764  824 821 743  698  CZK  

Výkony vč. obchodní marže mil. Kč 85 753  84 907  94 617 97 446 90 014  79 675  CZK mil. 

Výkonová spotřeba mil. Kč 62 926  61 813  68 786 71 394 66 531  53 710  CZK mil. 

Podíl výkonové spotřeby 

  na výkonech % 73,4 72,8 72,7 73,3 73,9  67,4  % 

Přidaná hodnota mil. Kč 22 827  23 094  25 831 26 052 23 483  25 966  CZK mil. 

       

21.2 Kulturní památky 

 

Středočeský kraj na svých webových stránkách zveřejňuje jednu velice zajímavou 

informaci. Tou informací jsou národní památky v ČR
48

. Jedná se pouze o národní památky 

nemovité, což je tudíž jen zlomek všech národních památek, které u nás lze vidět. 

V následující tabulce 16.: Kulturní památky ČR, lze najít rozdělení památek do jednotlivých 

krajů i s celkovým počtem nemovitých kulturních památek ČR. Při naší současné rozloze 

78 866 km
2
 (zaokrouhleno na 80 000) a současných památkách (zaokrouhleno na 40 000) 

připadá na každé 2 km
2
 jedna nemovitá kulturní památka.  

A naše země je na tom podobně jako jiné země, které jsem použil pro svou 

bakalářskou práci. Samozřejmě každá země má svůj poměr památek k rozloze jiný, ovšem má 

pointa je doufám zřejmá. Zakreslovat do mapy takové množství památek, nebo určovat druh 

dopravy k památkám, v takovém množství, by se mohlo minout účinkem, a také rozsahem. 

                                                           
48

  Informace o kulturních památkách ČR dostupné z http://www.kr-
stredocesky.cz/portal/odbory/kultura-a-kulturni-dedictvi/pamatky/nemovite-kulturni-dedictvi/ dne 22. 1. 2013. 
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Samotná jedna země a rozčlenění jednoho jediného parametru by bylo dostatečné jak 

rozsahově tak náročnostně na celou bakalářskou, ne-li diplomovou práci.  

Památky jsou tedy na každém rohu, a samotné cestování za nimi je buďto záležitostí 

spíše než turistických destinací, cest zaměřených na památky spojené s mnoha dalšími 

aktivitami v lokalitě, popřípadě organizované cesty, průjezdy zeměmi, které se samotné dají 

členit do mnoha skupin. 

Tabulka 45.: Kulturní památky ČR 

Kraj 
Počet nemovitých 

NKP 

Počet nemovitých 

KP 

Hl.město Praha 45 2080 

Středočeský 28 4 282 

Jihočeský 32 5 508 

Plzeňský 21 3 168 

Karlovarský 10 1 378 

Ústecký 14 3 512 

Liberecký 12 2 245 

Královéhradecký 17 2 994 

Pardubický 11 2 103 

Vysočina 12 3 037 

Jihomoravský 29 4 255 

Olomoucký 13 2 199 

Moravskoslezský 13 2 062 

Zlínský 13 1 435 

Česká republika 269 40 258 

  

21.3 Sexuální turistika 

V případě sexuální turistika uděluji výjimku. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu 

trendu této činnosti, a vzhledem k tomu, že za sexuální turistiku se dá považovat i za 

obyčejnou dovolenou, kde člověk jen tak bezděk využije služeb „zvláštních podniků“, za něž 

platí. V oblasti této turistiky tudíž nebudu zasahovat do všech zemí, jen do zemí, které dle 
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portálu http://www.sex-tourism.org/ patří k nejvyšším příčkám ve světě.  Tento žebříček uvádím 

v Tabulce 46: Sexuální turistika
49

. 

Sexuální turistika rovněž v mnoha zemích patří k ilegálním, či nadmíru regulovaným 

činnostem. K tomu neberu zřetel, vzhledem k tomu, že je stále nadmíru provozována. Tohle je 

na rozdíl od drogové turistiky, která je v současnosti ilegalizována. Drogová turistika je totiž 

v nižší míře provozována a to především z toho důvodu, že „zboží“ je obvykle dostupné i 

v zahraničí, kdežto ženy se nedistribuují v takovém rozsahu po Evropě jako drogy. Jsou tudíž 

méně dostupné a je třeba za nimi více cestovat. 

Tabulka 46.: Sexuální turistika 

pořadí země 

1. Thajsko 

2. Filipíny 

3. Kuba 

4. Rusko 

5. Litva 

6. Brazílie 

7. Kambodža 

8. Indonésie (Bali) 

9. Tchaj-wan 

10. Jižní Korea 

11. Vietnam 

12. Jamaika 

13. Dominikánská republika 

14. Nizozemí 

15. Česká republika 

16. Ukrajina 

17. Polsko 

18. Rakousko 

19. Maďarsko 

20. Bulharsko 

                                                           
49

 Zdroj: http://www.sex-tourism.org/ dne 6. 1. 2013. 
 

http://www.sex-tourism.org/#_blank
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21.4 Lázeňství 

Parametr lázeňství by dle mého názoru měl patřit k jednomu z častěji používaných. 

Vzhledem k tomu, že populace ve střední Evropě stárne poměrně vysokou rychlostí. Ke stáří 

patří veliká spousta neduhů, které se často léčí v lázních. I vzhledem ke vzrůstající 

zdravotnické péči se tento trend nemění, hlavně, řekl bych, díky reformě zdravotnictví, ve 

které se šetří, tudíž i samotné platby lázní pojišťovnami se krátí.  

I když, na začátku této práce, při definování KDO bude cestovat, je psáno, že se jedná 

o člověka v dobrém zdravotním stavu, uděluji výjimku u tohoto parametru. Výjimka spočívá 

v tom, že jedinec cestující za tímto parametrem, nemusí být zdravotně v dobrém stavu. Z toho 

vyplívá, že jedinec může být nějakým způsobem nemocný.  

Cestování jako takové může být velmi únavné. Sedět 10 hodin v autě a řídit směr 

Berlín je poněkud vyčerpávající, nemluvě o pauzách na záchod a občerstvení. Vzhledem 

k náročnosti samotného cestování, a k tomu, že do lázní převážně cestují lidé, s nějakou 

zdravotní poruchou, by bylo nerozumné cestovat do lázní nějaké vzdálené země, když i u nás 

v ČR máme mnoho lázní, které jsou na světové úrovni. Dokonce se můžeme pyšnit jedněmi 

z prvních lázní ve střední Evropě, radioaktivními lázněmi, lázněmi s bahnem a tak podobně.  

O vysokém kreditu českých lázní:
50

: 

„Česká země oplývá neuvěřitelným množstvím přírodních léčivých zdrojů, jejichž 

účinky se začaly již před staletími využívat k léčbě a prevenci nemocí. Unikátním spojením 

klasické lékařské vědy se sílou přírody se začala psát historie našeho lázeňství. Dnes se těší 

lázně v ČR celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu.  

Kouzlo a půvab českého lázeňství spočívají nejen v unikátních léčebných metodách. 

Naše lázně jsou obklopeny krásnou přírodou, lákají zajímavou architekturou a historií, žijí 

vlastním společenským a kulturním životem. Nabídka je tak pestrá, že si vybere opravdu 

kdokoliv bez ohledu na věk, kondici, finanční či časové možnosti.  

Namísto chemické léčby s množstvím negativních vedlejších účinků nabízí tradiční 

léčebné lázně návrat k přírodě a jejím bohatým zdrojům. Blahodárné působení kvalitní 

                                                           
50

  Citováno z http://www.lecebne-lazne.cz/cs dne 31. 1. 2013. 
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lázeňské kúry přetrvává dlouhou dobu po jejím ukončení. Tím je lázeňství v ČR proslulé a 

jedinečné.“ 

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že parametr lázní bude proveden a zaznačen 

pouze u 3 zemí, a to České republiky, Slovenska a Polska, jakožto geograficky nejbližších 

celků. Rakousko bylo vyloučeno z důvodu mnohem vyšší finanční náročnosti.  

21.6 Věda a technika 

Parametr vědy a techniky Já osobně považuji za jeden z úplně nejzajímavějších. 

Bohužel k mému nadšení pro vědu a techniku drtivá většina lidí netíhne ani z poloviny tak, 

jak by mohly. Tento parametr se tudíž nebude v mé práci zahrnut. Jen drobné procento 

výletních cest do zahraničí se vede za účelem poznání minulé, budoucí či současné techniky. 

Obvykle podobné cesty jsou z větší části tvořeny jinými parametry, jako například horskou 

turistikou, či jako odpočinek po navštívení lyžařského centra.  

Dalším důvodem neuvedení tohoto parametru je už nyní rozsah práce 77 stran s více 

jak 18 300 slovy. Můj vedoucí bakalářské práce, Mgr. Hrdina už tak na mě naléhá, abych 

ubral, a dosti ji proškrtal.  

21.7 Zajímavosti  

Tento parametr je sám o sobě velice zavádějící, dokonce scestný. Pod pojmem 

zajímavosti si totiž každý představí něco úplně jiného. Pro někoho se jedná o přírodní útvar, 

náboženská památka či super urychlovač částic CERN ve švýcarské Ženevě. Dokonce pod 

pojmem zajímavost se dá ukrýt i celé parametry. Národní parky obvykle bývávají vyhlášeny 

za národní parky kvůli něčemu, co se jinde nevyskytuje, tudíž ne každý k tomu má přístup, a 

tudíž někdo považuje endemický výskyt za doopravdovou zajímavost. Vzhledem k výše 

uvedenému by se dalo pod pojem zajímavost buďto schovat poměrně veliké množství 

informací, či by se museli definovat podkategorie. Za definování podkategorií by se dalo 

považovat i určení parametrů, jaké jsem určil v této bakalářské práci. Tudíž tento parametr 

„zajímavosti“ je zcela přebytečný. 

 

 



 

 
83 

22.Možnosti dopravy
51

 

 

V dnešní době se dá cestovat mnoha nejrůznějšími způsoby.  

Ovšem tahle práce se nebude zaměřovat na žádné supermoderní a tudíž dosti drahé 

způsoby cestování, ale spíše na efektivní druhy dopravy. Mezi takové druhy se dá zařadit 

například letecká doprava, která je dnes nejbezpečnějším druhem dopravy. Vlaková doprava 

taktéž patří mezi poměrně bezpečné, dokonce v některých zemích mezi nízkonákladovou 

dopravu. Autobusová doprava je taktéž s mizivými mezními náklady, ovšem vzhledem 

k tomu, že bude cestovat pouze menší množství osob, a že autobusy předpokládají poměrně 

časté přestupy, pauzy, a nejsou ani z daleka tak rychlé jako jiné mezinárodní spoje, budou 

z téhle práce vyloučeny. Což však vyloučeno nebude, jsou autopůjčovny taktéž jako vlastní 

automobil. Náklady na MHD zanedbáváme, tudíž i její prostředky nebudou zahrnuty.  

Při započítávání letecké dopravy a parametrů k nim přiřazeným, počítáme s náklady, 

které jsou na každý let průměrné. To znamená, že do nákladů na lety jsou započteny již 

náklady na jedno 15 kg zavazadlo (záleží na společnosti, kterou pro ten či ten let použijeme 

k výpočtu). Nadále jsou používány náklady pro další druhy dopravy, potřebné k dopravě 

letecké. Do letecké dopravy započítáváme náklady na autopůjčovnu, se vzdálenostním 

parametrem, který byl určen na dopravu po dané lokalitě. Podrobnosti o použitých hodnotách, 

a jejich původu jsou uvedeny v každé jednotlivé kapitole.  

Taktéž budeme zahrnovat do práce alternativní náklady. Jedná se o náklady ušlé 

příležitosti. Vypočteme je tak, že z průměrné měsíční mzdy a průměrné pracovní doby
52

 

vypočteme náklady na 1 den nepracování. Každé cestě, trvající rovno nebo více než 8 hodin 

započítáme do nákladů i alternativní náklady, neboť budeme předpokládat ztrátu jednoho dne 

z dovolené na cestu. Při cestě trvající déle než 24 hodin již budeme započítávat dva ztracené 

pracovní dny na cestu. Každých následujících 16 hodin budeme započítávat další jeden 

pracovní den ztracen na cestu. Proč právě 16 hodin? Protože v automobilech se velmi špatně 

                                                           
51

  Náklady na dálniční známky dostupné z http://www.dalnicni-znamky.com/dalnicni-znamka-
svycarsko.html dne 12. 2. 2013. 
52

  Informace o průměrné měsíční pracovní době dostupné z 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam050609analyza_b09.4oc dne 13. 2. 2013. 
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spí, obzvláště za jízdy, a i když prvních několik dní se řidiči mohou střídat a jet bez přestávky, 

je velmi nepohodlné to tak provádět.
53

 

Tabulka 47.: Alternativní náklady 

Průměrná mzda průměrně odpracováno celkem hrubého po zdanění alternativní náklad 

[Kč] [hod/měsíc] [Kč/hod] [Kč/hod] [Kč/den] 

23 538 165 142,65 98 742,84 

    

                                                           
53

  Informace o průměrné mzdě dostupné z http://www.finance.cz/zpravy/finance/354841-na-jizni-
morave-vzrostla-v-prvnim-kvartale-prumerna-mzda-o-3-8-/ dne 12. 2. 2013. 
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23.Automobilová, vlastním vozem
54

 

 

V  ČR je v současnosti zaregistrováno v registru vozidel přibližně 4 400 000 osobních 

vozů. Průměrné stáří vozu je 13,68 let. Počet vozů pomalu pokles oproti posledním několika 

letům, a to především díky likvidaci starších vozů. Likvidací asi 60 000 vozů staršího data 

výroby se mírně omladil oproti minulým létům náš vozový park o asi 0,15 roku.  

Ze statistik nadále vyplívá, že nejpoužívanějším vozem u nás je Škoda Felicia, a to 

přesto, že tento vůz se již více než 10 let nevyrábí. Zaujímá celých 9% českého trhu. Dalším 

vozem v tomto žebříčku je, taktéž, Škoda, mladší model, Fabia. Průměrný věk českých Fábií 

je 6,1 rok, což je přibližně polovina Felicií. Třetím nejpoužívanějším autem u nás je také 

český vůz, Škoda Octavia. Následující vůz také patří mezi české výkvěty, a jedná se o Škodu 

Favorit, za kterým v těsném závěsu pokulhává Škoda 120. První ne české auto v žebříčku je 

až na místě 6 Renault Mégane, pak Opel Astra a Volkswagen Golf.  

Je sice příjemné zjištění, že vedou česká auta, méně příjemné ovšem zůstává, že z 

první pětky jsou 3 vozy neschopné účinně efektivně cestovat na delší vzdálenosti. Proto 

předpokládejme, že nejčastějším vozem cestujícím na delší vzdálenosti efektivně, je Škoda 

Fabia.  

I když průměrný věk české Fábie je 6,1 roku, tenhle věk prakticky nemá, při správném 

zacházení a údržbě dle manuálu výrobce, žádný vliv na její výkon a jen minimální vliv na její 

spotřebu.  

V dnešní době se Fabie prodává v mnoha provedeních, přičemž mezi nejběžnější se 

řadí 1,2 HTP; 1,4 MPI; 1,6 SDI a 1,9 TDI. První dva modely nejsou úplně vhodné pro 

cestování na dlouhé vzdálenosti, proto volím pro naše potřeby poslední model, a to obsah 1,9 

l turbo diesel. Dle zdroje
55

 se spotřeba pohybuje mezi 4,2 l/100 km a 5,65 l/100 km. Dle 

toho, a omezené rychlosti v celé ČR na oficiálních cestách, stanovíme, že průměrná spotřeba 

činí 5,00 l/100 km.  

                                                           
54

 Zdroj dat http://www.novinky.cz/ekonomika/274053-prumerne-stari-aut-je-v-cr-temer-14-let.html dostupné 

dne 5. 2. 2013.  

55

  Zdroj dat 
http://www.spotreby.cz/vozidla.php?page=10page=9page=8page=7page=6page=5page=4page=3page=2brand=
%C5%A0KODA&type_id=165 dostupný dne 5. 2. 2013. 
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Cena
56

. Cena nafty průběžně roste. Její vývoj je znázorněn v grafu 3: Vývoj ceny nafty v ČR. 

I když trend vývoje nafty je průběžně stoupající, tak občas dojde k úpadku cen, někdy 

dokonce poměrně razantnímu, jak lze vidět v grafu. V současných dnech se cena pohybuje 

v celorepublikovém průměru u 35,74 Kč za litr motorové nafty. Vzhledem k trendu, tak 

použití bakalářské práce mnohem později, budeme pracovat s cenou 36,00 Kč za litr pohonné 

hmoty.   

 

Graf 2.: Vývoj ceny nafty v ČR 
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  Data dostupná z http://www.benzin-nafta.eu/historie-cen/historie-cen-nafty/ dne 5. 2. 2013 .  
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Silniční
57

 síť je dalším podstatným faktorem cestování vozem. Zajisté skoro všichni víme, 

v jak příšerném stavu jsou české silnice. V porovnání se silnicemi západního světa zajisté 

přijdeme k závěru, že něco je špatně. Kvalita, vzhledem k ceně je příšerně neúměrná. Jde i 

ovšem, nikoliv o kvalitu, ale o rozlehlost. Ke konci roku 2011 zde bylo 55 751,9 km silnic a 

dálnic.  

Jak lze v obrázku vidět, jen poměrně malé procento českých silnic tvoří dálnice. To 

ovšem nebrání tomu, aby byly naše cesty poměrně spletité, a aby vedly kamkoliv to jen jde. 

Tudíž nebudeme vycházet z reálné silniční sítě, nýbrž z fiktivní, a to z takové, která vede na 

všechna dostupná místa.  

Nadále budeme předpokládat, že většinu cest budeme podnikat (nebo se o to alespoň 

snažit) o dálnicích a rychlostních komunikacích, abychom ušetřili jak čas, tak peníze. Tudíž 

bude zakoupena (do nákladů zahrnuta, popřípadě rozpočítána na osobu) dálniční známka ve 

všech zemích, jimiž se cestuje.  

I při tak malém množství dálnic se ovšem z hlediska času výhodnější je využít. 

Maximální povolená rychlost i plynulost provozu určují mnohem vyšší propustnost než při 

použití silnic druhé a třetí třídy. Taková propustnost ovšem něco stojí. Většina států v Evropě 

si účtuje platby, za použití těchto komunikací. Jejich sazby jsou různé, stejně jak rozdílné jsou 

doby a způsoby použití. V následující Tabulce 48.: Náklady na „dálniční známky“ uvádím 

náklady na poplatky používání rychlostních komunikací v zahraničí i u nás v té sazbě, která 

vyhovuje našemu použití. Sloupec dálniční známka uvádíme v uvozovkách, protože ne všude 

se jedná o skutečnou dálniční známku, ale jde také o mýto, často elektronické.  

Dané náklady jsou uvedeny v této tabulce jen pro dané země. V případech zemí, které 

používají systém, ve kterém se platí za ujetou vzdálenost, používáme odhadnuté vzdálenosti 

potřebné pro projetí zemí, či pro cestu na některá místa se vzdáleností průměrnou. V 

případech větších států používáme poměry vzdáleností mezi hranicemi států pro průjezdy. 

Aby odhady byly autentičtější. Všechny informace, ze kterých vycházíme, jsou uvedené 

v Tabulce v příloze číslo 20. V zemích, kde jsou podobné služby bezplatné, je v tabulce „X“ a 

celkové náklady „0“. Země označené za 365 jsou bez omezení platnosti vybírání mýta.   

  

                                                           
57

  Zdroj, vč Obrázku č. 1: Rozložení silnic a dálnic v ČR z: 
http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/633e2faf9f4a1078c12578f80033a11e/$file/rsd2011cz.pdf dostupné dne 5. 2. 
2013.  
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Tabulka 48.: Náklady na „dálniční známky“ 

poř. číslo země „dálniční známka“ náklady celkem 

x x [dní] [Kč] 

1. Belgie x 0 

2. Bulharsko 14 252 

3. Česká republika 10 310 

4. Dánsko x 0 

5. Francie 365 1514 

6. Nizozemí x 0 

7. Chorvatsko 365 532 

8. Itálie 365 1110 

9. Maďarsko 30 416 

10. Německo x 0 

11. Polsko 365 158 

12. Portugalsko 365 759 

13. Rakousko 10 209 

14. Slovensko 10 252 

15. Španělsko 365 2640 

16. Švédsko x 0 

17. Švýcarsko 365 822 

18. Velká Británie 365 587 

   

 

Vzdálenosti popsané v tabulce v příloze číslo 22, jsou utvářeny následujícím 

způsobem. Vzdálenost po pozemních komunikacích z města Brna k hranicím dané země. 

V součtu pak je pak připočtena vzdálenost do středu země, do největšího města ve středu a 

jeho okolí s částkou 300 a 400 km na lokální pojížďky (v závislosti na velikosti země) 

v průběhu dovolené. Částka je paušální, ovšem i v takovém množství dostačující s vypovídací 

hodnotou. Náklady opotřebení vozu také. Viz příloha číslo 21.  
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24.Automobilem z autopůjčovny 

 

Pro přemýšlení v tomhle směru je zapotřebí hned několik aditivních údajů. Mezi 

nejběžnější parametr pro výběr dovolené se hodnotí její délka. Ceny vypůjčených vozů se 

totiž dá odvíjet několika směry. Jedním z faktorů je kauce. Kauce se v českých zemích 

pohybuje okolo 500 korun českých a je plně vratná při vrácení vozu. Ne všude se kauce 

ovšem hradí, a ne vždy je v řádech stokorun. Záleží na kraji a voze. Například Škoda Superb 

v jihomoravském kraji vyjde kauci na rovných 20 000Kč. Vzhledem k tomu že je ale kauce 

vratná ji do nákladů nebudeme započítávat. 

Dalším faktorem je počet ujetých kilometrů, a společně s kaucí mají to, že ne vždy se 

platí, ale jsou již zahrnuty na náklady opotřebování vozu při půjčce. Placení ujetých km se liší 

kraj od kraje a vůz od vozu. V jihočeském kraji se například průměrně platí 1,50 Kč až 

3,60Kč za každý ujetý km. Jinak moderní autopůjčovny zaručují, že si lze půjčit vůz na 

jednom, a vrátit jej na jiném místě, v jiné pobočce firmy. Zároveň placení projetého paliva 

mají vyřešeno tak, že buď je požadováno naplnit nádrž do stejného množství, jako byla na 

počátku (obvykle plná), anebo uhrazení rozdílu paliva mezi první a poslední návštěvou. 

Budeme tedy počítat spotřebu jako u kapitoly 23. 

Délku dovolené tímto pro naše účely stanovuji na 10 kalendářních dní. Důvodem je to, 

že průměrný týden má 7 kalendářních dní, ovšem při jednotýdenní dovolené často odjíždíme 

již nejbližší den volna. To znamená místo v pondělí se jede již v pátek. Dovolené se taktéž 

často plánují při nějaké příležitosti například státního svátku. Státní svátky často dávají volno 

v pátky, tudíž je možnost jet již ve čtvrtek. To nám dává celých 10 dní, se kterými budeme 

počítat.  

Dalším faktorem ovlivňujícím cenu je počet cestujících osob. Při většině druhů 

cestování je to jedno, protože každý platí za sebe, čímž se ovšem cena na osobu nemění. Při 

tomhle druhu cestování (a také při cestování vlastním vozem) se platí dohromady. Náklady na 

cestu jsou tudíž hned podstatně nižší. Proto v téhle kategorii stanovíme počet cestujících. 

Tímto se jedná o 3 osoby, dospělé. Jak se přišlo právě k tomuto počtu? Není třeba za tím 

hledat nějakou vědu, či statistiku, jen ve třech se to lépe táhne. Také předpokládám, že 3 

osoby mnohem více najdou zalíbení v cestování, než pouze dva lidé. 4 lidé už nejsou tak 

úsporní jako 3.   

V každé zemi se cena půjčení vozu liší. Cena dokonce může být několika násobná. Pro 
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přehled uvádím Tabulku 49.: Přehled cen zapůjčení vozu. Tabulka je přibližná, protože každý 

vůz se liší ve své výbavě i momentální dostupnosti. Také v rámci jednotlivých zemí jsou 

drobné odchylky ve všech parametrech. Drobné odlišnosti zanedbáváme.  

Existuje velké množství společností s nejrůznějšími velikostmi. Od lokálních, které 

zpravidla poskytují menší a levnější vozy po mezinárodní, s vlastními sítěmi autoservisů a 

čerpacích stanic. V Evropě je největším podobným zařízením firma Hertz
58

. Jde o společnost 

s asi 7 000 pobočkami ve více než 150 státech. Nejedná se o nejlevnější společnost, ovšem se 

zvyšující se cenou se zvyšuje serióznost, servis i výbava.  

Tabulka 49.: Přehled cen zapůjčení vozu 

poř. číslo země zapůjčeno v vůz cena celkem 

x x [město] [značka] [euro] 

1. Belgie Brugge Opel Corsa 350 

2. Bulharsko Plovdiv Seat Ibiza 180 

3. Česká republika Brno Chevrolet Spark 386 

4. Dánsko Karup Ford Fiesta 362 

5. Francie Montevrain Chevrolet Spark 274 

6. Nizozemí Breda Ford Fiesta 351 

7. Chorvatsko Rijeka Opel Corsa 394 

8. Itálie Lecce Ford Fiesta 212 

9. Maďarsko Debrecine Suzuki Splash 313  

10. Německo Cologne Ford Fiesta 373 

11. Polsko Gdansk Renault Clio 451 

12. Portugalsko Albufeira Peugot 208 230 

13. Rakousko Graz Ford Fiesta 630 

14. Slovensko Bratislava Škoda Fabia 473 

15. Španělsko Barcelona Seat Ibiza 205 

16. Švédsko Boras Ford Fiesta 373 

17. Švýcarsko Chur Ford Fiesta 397 

18. Velká Británie Aberdeen Kia Picanto 275 
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  Informace o společnosti Hertz, o cenách, službách dostupné z http://www.hertz.com/ dne 7. 2. 2013.  
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S údaji v tabulce se bude pracovat následně: Cena celkem (která je půjčovné na 10 dní) se 

podělí počtem účastníků (v našem případě 3). V případě, že by výsledná cena v součtu 

s náklady na dopravu do místa půjčení a na palivo do místa určení a zpět byla nižší, než 

doprava do místa určení přímo, budeme předpokládat, že lze tento druh dopravy využít. 

Vzhledem k tomu, že nejnižší souhrnné náklady tohoto druhu dopravy nemohou (mohou, ale 

to by musel platit vztah, že doprava vlastním vozem s náklady dělenými třemi je vyšší než 

náklady na osobu jiným druhem dopravy) být nižší než nejnižší souhrnné náklady na dopravu 

při využití vlastního vozu, předpokládáme, že se tento druh použije až v cílové zemi, anebo že 

se vyskytne pouze jeden druh s vozidlem, a to z výchozího bodu, do cílového bodu.  
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25.Letecká doprava 

 

Letecká doprava je dnes nejbezpečnější dopravou vůbec. Občas se tomu sice těžce věří 

už vzhledem k tomu, jak nás zprávy zahrnují novinkami o leteckých katastrofách. Je to ovšem 

více méně dáno tím, že při podobných neštěstích zahynou řádově desítky až stovky osob, což 

je jistě horší, než při automobilové nehodě pár jedinců. Nemluvě o tom, že na rozdíl od 

automobilu se z padajícího letadla těžko dostává.  

Existuje celá, dlouhá řada leteckých společností. Jejich seznam by obsahoval desítky 

jmen zahrnujících jen českou republiku, a stovky zahrnující celí svět. Asi nejznámější 

společnost u nás je České aerolinie (Czech Airlinies, zkratkou ČSA), které jsou nadpoloviční 

většinou ovládány českým státem. Jejich sídlo je Letiště Václava Havla v Praze. Vzhledem 

k poměrně vyšším nákladům na cestování s velikými společnostmi, budeme pracovat 

s nízkonákladovými společnostmi. Alespoň se o to budeme pokoušet, protože ne vždy to jde, 

ne do všech zemí se lze dostat s nízkými náklady na dopravu, nemluvě o dopravě po dané 

zemi.  

Uvádím Tabulku
59

 50.: Orientační ceny letů, která je orientačním vyjádřením 

průměrné ceny letů do jednotlivých zemí. Do tabulky se budu pokoušet zasadit náklady na 1 

větší zavazadlo a také jedno standardní pojištění a na základní letištní poplatky. Letenky jsou 

zpáteční. V některých případech nelze odcestovat z Brna, v tom případě se bude cestovat 

z Prahy, a náklady na cestu do Prahy jsou připočítány. Odlety mimo území ČR se nepřipouští. 

Tabulka obsahuje kolonku „poznámka“, ve které se nachází zkratka „VH“. Znamená, že se 

odlétá z Prahy, z letiště Václava Havla. Náklady na cestu do Prahy jsou již započítány do 

kolonky „náklady celkem“.  

Cesta z Brna do Prahy při 225 km dlouhé cestě a rezervě nám dá 450 km. Při 

průměrné spotřebě, uvedené v kapitole 23, 5,00 l/100 km, a ceně paliva 36,00 Kč/l nám dává 

22,5 litru paliva. Což je 810 Kč. Dle předchozí kapitoly jsou 3 cestující osoby, tudíž na osobu 

připadá 270 Kč. Parkovné i dálniční známku zanedbáváme z důvodu předpokladu, že většina 

osob ji již má, nebo jezdí bez ní. Ohledně parkovného by náklady začaly být dost neúměrné, a 

tudíž předpokládáme, že je v Praze místo, kde se dá zadarmo na dobu zájezdu parkovat.  

Jak lze vidět v tabulce, drtivá většina spojů létá z Prahy. Tahle tabulka je pouhým 

hrubým vyobrazením hlavní tabulky, kterou uvádíme v příloze a se kterou budeme nadále 
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  Informace o letech a jejich cenách dostupné z portálu http://www.pelikan.cz/ dne 8. 2. 2013.  
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pracovat v poslední kapitole této práce. Tabulka, a náklady z ní plynoucí, jsou (alespoň dle 

úvodníku portálu) vybrány nejnižší ceny od více než 800 leteckých společností, z více než 

1 500 000 cen.  

V každé zemi taktéž při 10 denní dovolené nepředpokládá, že se stráví na jediném 

místě. Proto v původní tabulce v příloze číslo 1 připočítáváme k nákladům i autopůjčovnu na 

dobu 4 dní. Uvádíme také u každé země průměrnou cenu za km při využití letecké dopravy, 

průměrnou přepočítanou váženou hodnotu na km se zahrnutím autopůjčovny.  

Náklady na 4 dny autopůjčovny je nadále nutno rozšířit o spotřebu paliva. Vezměme 

v úvahu, že si lidé budou vybírat lokace blízké letišti, a blízké lokaci, kam míří na většinu své 

dovolené. Určeme tedy náklady na 400 km. Náklady na palivo vycházejí z kapitoly o 

automobilové dopravě.  

Do finální tabulky do vážených přepočítaných nákladů lze nezapočítávat oněch 400 

km, neboť při započtení do každého jednotlivého parametru by v celkovém důsledku výsledek 

nebyl ovlivněn. Ovšem při započítání nám vznikne situace, kdy není potřeba porovnávat 

každý jednotlivý parametr a jeho lokaci, nýbrž jen vážené přepočítané náklady. Při větší než 

malé odchylce jednotlivých druhů dopravy je totiž už jasné, jaký druh dopravy je ten pravý. 

Proto půjdeme touhle cestou.  

Všechny letenky jsou zpáteční, tudíž je nutno km násobit dvěma po cestě tam, aby 

nedošlo ke zkreslení nákladů.  
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Tabulka 50.: Orientační ceny letů 

poř. číslo země místo odletu místo příletu náklady celkem poznámka 

x x [město] [město] [Kč] x 

1. Belgie Praha Brusel 4 194 VH 

2. Bulharsko Praha Sofia 5 484 VH 

3. Česká republika x x x x 

4. Dánsko Praha Kodaň 3980 VH 

5. Francie Praha Lyon 4600 VH 

6. Nizozemí Praha Amsterdam 3912 VH 

7. Chorvatsko Praha Split 6602 VH 

8. Itálie Praha Florencie 5294 VH 

9. Maďarsko Praha Budapešť 4421 VH 

10. Německo Praha Mnichov 4750 VH 

11. Polsko Praha Poznaň 5908 VH 

12. Portugalsko Praha Porto 6901 VH 

13. Rakousko Praha Linz 9182 VH 

14. Slovensko Praha Košice 4328 VH 

15. Španělsko Praha Barcelona 5080 VH 

16. Švédsko Praha Ornskoldsvik 10048 VH 

17. Švýcarsko Praha Ženeva 4385 VH 

18. Velká Británie Praha Edinburg 6038 VH 
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26.Vlaková doprava
60

 

 

Segment mezinárodní vlakové dopravy patří k úplně nejsložitějším druhům dopravy 

vůbec. Vybrat správné spojení není ani z daleka vše, co je možno udělat. Vybrání správné 

společnosti, a u té společnosti zvolit ten pravý tarif. Jen u nás v ČR máme 3 vlakové 

společnosti, po Evropě to potom jsou stovky dalších společností. V, námi zvolených 18 

státech porovnání, máme desítky železničních společností, zajišťujících chod železnic. Nadále 

každá společnost používá hned několik tarifů pro své cestující. Jen u ČD, které patří k těm 

méně rozvinutým, lze nalézt hned 24 druhů slevových ČESKÝCH karet. Nadále je ve 

smluvním svazku s dalšími mezinárodními partnery, jejichž služby také bere za své. V takové 

nepřeberné nabídce je velmi těžké se orientovat zajisté i pro samotné zaměstnance ČD.  

Je zbytečné zde uvádět všechny z nich, či je jen vyjmenovávat. Asi nejběžnější kartou 

je IN. Karta IN má 5 druhů. Nejběžnějším druhem je IN 25. Číslo u karty naznačuje množství 

slevy v %. Podobná karta je obdobná ve většině států Evropy. Nejběžnější slevové karty se 

pohybují mezi 25 a 40% slev. Kartu IN lze také opatřit aplikací Railway. Railway aplikace je 

mezinárodní slevová „karta“, která se základně dělí mezi Railway pass, a Global Railway 

pass. Dá se s ní platit počet projetých dní, které se cestují. Karta se dá nabýt na určitý obnos a 

je vybavena elektronickým čipem i anténou. Indukcí proudu v elektromagnetickém poli 

v blízkosti přístrojů k tomu určených. Dá se také použít jako elektronická peněženka.  

Z čeho se ovšem ta procentuální sleva počítá? Říká se tomu TCV. Jde o mezinárodní 

tarif, který je složen z tarifu obyčejného jízdného v součtu s obyčejnými jízdnými v zemích, 

kterými cestujete. Avšak je poněkud drahý, jeho cena může i několikrát převyšovat cenu 

jízdenky pořízené jiným způsobem. Například: Zpáteční jízdenka pro jednu osobu 

z Uherského Hradiště do Vídně dne 7. 12. 2012 se beze slev v mezinárodní pokladně dala 

běžně pořídit za 1 302 Kč. Při zakoupení této jízdenky v E-shopu českých drah se dalo ovšem 

využít jejich slev toho dne poskytovaných (což při osobním nákupu nebylo možné) a ta samá 

jízdenka se dala pořídit za 342 Kč. Rozdíl celých 960 Kč. 
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 Informace o spojích, cenách a tarifech dostupné z http://www.cd.cz/ dne 10. 2. 2013.  
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Při výpočtech týkajících se této kapitoly budeme vycházet z nejpoužívanějšího tarifu 

slevové karty IN 25 s aplikací Railway, Nadále budeme vycházet z výchozího bodu města 

Brna, jak už je zvykem. Ceník IN 25 uvádím na následujícím obrázku
61

. Na tom, kterou 

variantu si vyberete, nezáleží, Každému vyhovuje jiná, dle jeho kondice a množství jízd, 

slevová karty. Do nákladů ji počítat nebudeme, předpokládejme, že při cestování tímto 

způsobem, ji již máte.  

Nákladům, přepočítaným váženým nákladům, a přepočítaným váženým nákladům na 

osobu je nutno přistupovat jako orientační hodnoty. Jedná se totiž o interní informace, které si 

jednotlivé společnosti drží pro své vlastní potřeby, a veřejnosti nejsou dostupné. Budeme tedy 

postupovat následovně. 

V každé zobrazené zemi je třeba zohlednit národního dopravce, určit jeho výskyt, a 

pro každou zemi stanovit trasu vedoucí do ní. Je potřeba stanovit tarify pro země od nejbližší 

po nejvzdálenější. Nadále bude určen pro každou zemi zvláštní tarif, který předpokládá 

průměrnou ujetou vzdálenost při cestování skrz zem, a při cestování do země. Kilometrovník 

bude nadále spočten pro každou zemi zvlášť, a váženými přepočítanými náklady bude určen 

vážený přepočítaný náklad pro danou zemi. Zjištěné hodnoty jsou popsány v následujících 
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  Ceník aplikací IN 25% na In-kartě dostupné z http://www.cd.cz/vyhody-pro-cestujici/in-karta/aplikace-
na-in-karte/-3588/ dne 19. 2. 2013.  
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tabulkách, a v příloze.  

Vzhledem k neúplnosti států (chybějícím státům, potřebným k projetí, budeme 

předpokládat v případě Bulharska stejnou cenovou relaci pro Srbsko i Rumunsko, a množství 

jejich km potřebných k procestování zahrneme do kolonky Maďarska. Nenulové hodnoty 

v tabulce jsou označeny žlutou barvou, jde jen o přehlednost, vzhledem k množství nulových 

hodnot.  

V tabulce přílohy, „Ceny vlakové dopravy“, jsou některé údaje uvedeny místo míst 

cílů a startů, pouze hodnoty. Jedná se o země s určenými kilometrickými pásmy s 

požadovanými hodnotami pro pozdější výpočty.  

Tabulka 51.: Náklady na km po železnici v zemi 

poř. číslo země vážený náklad 

x x [Kč/km] 

1. Belgie 2,85 

2. Bulharsko 0,5394 

3. Česká republika 1,8894 

4. Dánsko 3,7812 

5. Francie 2,8491 

6. Nizozemí 2,8554 

7. Chorvatsko 1,1018 

8. Itálie 2,7341 

9. Maďarsko 1,1868 

10. Německo 3,3598 

11. Polsko 1,0142 

12. Portugalsko 2,022 

13. Rakousko 4 

14. Slovensko 0,9095 

15. Španělsko 1,3338 

16. Švédsko 2,1821 

17. Švýcarsko 2,3351 

18. Velká Británie 4,6017 
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27.Výsledný obrázek 

 

V téhle kapitole se pokusím shrnout výsledky posledních 3 kapitol. Náplní posledních 

kapitol byli převážně podmínky, určené nejrůznějšími statistikami, převážně. Některé 

podmínky jsou stanoveny zkušenostmi jak mými, tak mích kolegů, taktéž mích spolužáků ze 

všech stupňů mého dosavadního vzdělání. Podmínky těžko spočitatelné, či těžko jinak 

určitelné, jsou odvozeny z reality, či z mého vlastního rozumu.  

27.1 Výslednice automobilové dopravy 

 

Tabulka 52.: Vážené náklady na km na osobu automobilově 

poř. číslo země vážený náklad 

x x [Kč/km/os.] 

1. Belgie 1,28 

2. Bulharsko 1,25 

3. Česká republika 0,72 

4. Dánsko 1,24 

5. Francie 1,65 

6. Nizozemí 1,31 

7. Chorvatsko 1,64 

8. Itálie 1,28 

9. Maďarsko 1,71 

10. Německo 1,44 

11. Polsko 0,8 

12. Portugalsko 1,81 

13. Rakousko 0,83 

14. Slovensko 0,84 

15. Španělsko 1,81 

16. Švédsko 1,27 

17. Švýcarsko 1,43 

18. Velká Británie 1,54 
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Jak jsme již zmínily z počátku, tak jednou z výchozích podmínek je množství pasažérů. Jedná 

se o 3 osoby. Náklady jsou proto 3 krát nižší, než by mohly být, na osobu. 3 osoby jsou 

voleny nikoliv náhodně, ovšem průměrná rodina dnes v mladším věku, určeném v kapitole o 

úvodních parametrech, má 3 členy. Také cestování ve 3 přátelích je mnohem běžnější, než ve 

dvou.  

Jak lze vidět, vážené náklady do jednotlivých zemí na km se moc neliší. To je dáno 

především tím, že poměrně vysoké procento všech nákladů je tvořeno náklady cestovními, 

náklady opotřebení, náklady na pohonné hmoty. Malé procento pak tvoří alternativní náklady 

a náklady na dálniční známky. To je také tím, že alternativní náklady nerostou spojitou funkcí, 

nýbrž rostou schodovitě a to pouze do výše třetího schodu, a to jen u nejvyšších vzdáleností. 

Taktéž náklady dálniční známky nerostou spojitě, nýbrž skokově. V mnoha zemích, se 

kterými jsme pracovali, mají také dálnice, a jejich poplatky, zdarma. To vše, jsou faktory 

snižující rozdíly vážených přepočtených nákladů na kilometr na osobu na zem.  

Jak lze vidět, čím bližší zem, tím nižší vážené náklady na osobu na km. To je právě 

dáno obecně se vzrůstající vzdáleností, rostoucí suma nákladů jak alternativních, tak 

dálničních nákladů.  

27.2 Výslednice letecké dopravy 

 

Tabulka 53.: Vážené náklady na km letecky 

poř. číslo země vážený náklad přepočítaný vážený náklad 

x x [Kč/km] [Kč/km] 

1. Belgie 2,6823 2,8387 

2. Bulharsko 2,3142 2,2899 

3. Česká republika x x 

4. Dánsko 3,6356 3,6374 

5. Francie 2,715 2,7412 

6. Nizozemí 1,8284 2,1335 

7. Chorvatsko 4,1114 4,0763 

8. Itálie 2,4792 2,4637 

9. Maďarsko 4,1732 3,9143 

10. Německo 4,8719 4,5504 

11. Polsko 5,1733 4,958 

12. Portugalsko 1,6203 1,6816 
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13. Rakousko 12,703 10,1456 

14. Slovensko 5,8841 5,5353 

15. Španělsko 1,6334 1,693 

16. Švédsko 3,0711 3,151 

17. Švýcarsko 3,4737 3,576 

18. Velká Británie 1,4451 1,6139 

  

 

Výsledná tabulka vypovídá o současném stavu letecké dopravy v Evropě. Na rozdíl od 

automobilové dopravy zde platí, čím vyšší vzdálenost, tím nižší průměrný vážený náklad na 

kilometr. Je to dáno převážně tím, že při delších letových vzdálenostech se zde projevují více 

a více letištní poplatky, které se při malých vzdálenostech mnohem méně rozmělňují na 

přeletěné kilometry. Také se zde projevuje teorie nákladů, která říká, že při vzrůstajících 

celkových nákladech výroby a při samotném vzrůstajícím objemu výroby se průměrné 

náklady na kus výrobku snižují. Jedná se o teorii nákladů, o průměrné přidané náklady na 

každý aditivní výrobek. V našem případě je za výrobek považován km vzdálenosti, a za jeho 

náklady vážené osobní přepočítané náklady.  

Také jsou tyhle ceny spojeny s různorodostí leteckých společností, kterých se v Evropě 

vyskytuje mnoho set, něco přes 800. Spousta z nich se označuje za nízkonákladové. Obvykle 

však platí, že u nízkonákladových společností jsou mnohem vyšší letištní poplatky. Jde 

vlastně o tarif, který se sice nazývá letištní poplatek, ale samotnému letišti jde jen minimální 

procento. Zbytek jsou palivové příplatky, uskladňující náklady, příplatky pilotům, atp.  

Následně je cena ještě doplněna, jak jsme již probírali, autopůjčovnou, která je 

obvykle nutná (za předpokladu nekombinování s jiným druhem dopravy), protože letiště ani 

z daleka nejsou všude v dosahu MHD, jejíž ceny i vzdálenosti zanedbáváme.  
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27.3 Výslednice železniční dopravy 

 

Tabulka 54.: Vážené náklady na km po železnici 

poř. číslo země vážený náklad 

x x [Kč/km] 

1. Belgie 2,88 

2. Bulharsko 0,9884 

3. Česká republika 1,8894 

4. Dánsko 3,1791 

5. Francie 2,8108 

6. Nizozemí 2,8716 

7. Chorvatsko 2,0519 

8. Itálie 3,1605 

9. Maďarsko 1,1969 

10. Německo 2,9243 

11. Polsko 1,1983 

12. Portugalsko 2,4149 

13. Rakousko 3,8094 

14. Slovensko 1,0842 

15. Španělsko 2,3241 

16. Švédsko 2,5971 

17. Švýcarsko 2,5871 

18. Velká Británie 3,4664 

 

 

Výchozí tabulka, rovněž nacházející se v příloze, nám naskýtá pohled na rozdílnost 

železniční dopravy v různých státech. Z ní vycházející tabulka nám nezobrazuje už takové 

množství informací, je ovšem stanovena při naše potřeby poměrně přesně. Stále nám 

vyjadřuje cestovní finanční podmínky při cestování do předem stanovených 18 států. Při 

cestování napříč státy jsou náklady stanoveny tak, aby odpovídaly reálným trasám, tarifu TCV 

se standardní evropskou slevou, která se pohybuje mezi 25% a 50%. Průjezd každým státem 

se řídí odpovídajícím tarifem, vzdálenost je vyčíslena jak v penězích, tak i v km. „Peněžní 

vzdálenost“ ovšem není nikde uvedena, vzhledem k tomu, že mi tahle informace přijde jako 

už poměrně zbytečný údaj, ke kterému se stejně dá záhy dospět, při drobnějším zkoumání naší 
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práci, a při navržení poměrně jednoduchého vzorce. Tento vzorec je také zakomponován 

samozřejmě při výpočtech na něj navazujících.  

Železniční doprava je v některých státech velice levná. Obecně platí, že čím více na 

východ, tím levnější železniční doprava. Ku příkladu uvádím, že v Bulharsku se průměrně 1 

km drah dá ujet v přepočtu za 0,54 Kč. V porovnání s Velkou Británíí, s cenou 4,6 Kč/km se 

jedná o cenu 8,5x nižší. Obecné pravidlo však není nikterak závazné, což dokazuje poměrně 

velice levné Španělsko s cenou v přepočtu 1,3 Kč/km.  

27.4 Co je výhodnější? 

 

Tabulka 55.: Výslednice 

poř. číslo země automobilová letecká doprava   železniční doprava 

x x vážený náklad vážený náklad přepočítaný vážený náklad vážený náklad 

x x [Kč/km/os.] [Kč/km] [Kč/km] [Kč/km] 

1. BEL 1,28 2,6823 2,8387 2,88 

2. BGR 1,25 2,3142 2,2899 0,9884 

3. CZE 0,72 x x 1,8894 

4. DNK 1,24 3,6356 3,6374 3,1791 

5. FRA 1,65 2,715 2,7412 2,8108 

6. NLD 1,31 1,8284 2,1335 2,8716 

7. HRV 1,64 4,1114 4,0763 2,0519 

8. ITA 1,28 2,4792 2,4637 3,1605 

9. HUN 1,71 4,1732 3,9143 1,1969 

10. DEU 1,44 4,8719 4,5504 2,9243 

11. POL 0,8 5,1733 4,958 1,1983 

12. PRT 1,81 1,6203 1,6816 2,4149 

13. AUT 0,83 12,703 10,1456 3,8094 

14. SVK 0,84 5,8841 5,5353 1,0842 

15. ESP 1,81 1,6334 1,693 2,3241 

16. SWE 1,27 3,0711 3,151 2,5971 

17. CHE 1,43 3,4737 3,576 2,5871 

18. GBR 1,54 1,4451 1,6139 3,4664 
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Barevně odlišené sloupce v téhle tabulce zobrazují jednotlivé druhy dopravy, jejich 

výběr by tudíž neměl být nějak těžký. Až na jedno místo, a to je velká Británie, je prakticky 

vždy jasné, jaký dopravní prostředek použít. Můj vedoucí bakalářské práce mi ovšem sdělil, 

že by bylo poměrně moudré také rozšířit výsledky i na cestování ve 2 osobách, což 

považujeme za rozumné. Né každý hodlá cestovat ve třech, a né každý hodlá svému dítěti 

naúčtovat náklady spojené s jeho dopravou do destinace.  

Jinak jak vidíme, tak z 18 případů v 2 případech (Španělsko, Portugalsko) vyhrává 

letecká doprava, ve 2 případech (Bulharsko, Maďarsko) vede železniční doprava, a jinak je 

nejvýhodnějším cestovatelským prostředkem ve třech osobách a za daných podmínek, osobní 

vůz. Jaké by to bylo ve 2 osobách, se dozvídáme v následující tabulce. 

Tabulka 56.: Výslednice pro dvě osoby 

poř. číslo země automobilová letecká doprava   železniční doprava 

x x vážený náklad vážený náklad přepočítaný vážený náklad vážený náklad 

x x [Kč/km/os.] [Kč/km] [Kč/km] [Kč/km] 

1. BEL 1,92 2,6823 3,2212 2,88 

2. BGR 1,875 2,3142 2,4595 0,9884 

3. CZE 1,08 x x 1,8894 

4. DNK 1,86 3,6356 4,0171 3,1791 

5. FRA 2,475 2,715 2,9879 2,8108 

6. NLD 1,965 1,8284 2,4956 2,8716 

7. HRV 2,46 4,1114 4,4861 2,0519 

8. ITA 1,92 2,4792 2,7115 3,1605 

9. HUN 2,565 4,1732 4,4526 1,1969 

10. DEU 2,16 4,8719 5,1762 2,9243 

11. POL 1,2 5,1733 5,6587 1,1983 

12. PRT 2,715 1,6203 1,7891 2,4149 

13. AUT 1,245 12,703 11,3816 3,8094 

14. SVK 1,26 5,8841 6,2197 1,0842 

15. ESP 2,715 1,6334 1,8223 2,3241 

16. SWE 1,905 3,0711 3,4152 2,5971 

17. CHE 2,145 3,4737 4,0821 2,5871 

18. GBR 2,31 1,4451 1,8047 3,4664 
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V přepočítané tabulce 56.: Výslednice pro dvě osoby, jsou veškerá čísla přizpůsobena 

pro cestování ve dvou osobách. Náklady železniční dopravy se nezvednuly vůbec, vzhledem 

k tomu, že jsou již uzpůsobeny pro cestování pro jednu osobu. Náklady letecké dopravy se u 

každého státu zvedly o jinou míru. Vše je přímo závislé na množství kilometrů, které mezi 

sebe musí pojmout zbytek nákladů, o které by se jinak dělili tři lidé. Při menších 

vzdálenostech a vyšších celkových nákladech na autopůjčovnu, se průměrný přepočítaný 

náklad, zvedá o vyšší hodnotu. Příkladem tohoto jevu je Německo, při cestování ve třech 

osobách je to 4,5504Kč/km, zatímco ve dvou již 5,1762 Kč/km. Naopak cestování do Velké 

Británie ve třech jsme na hodnotě 1,6139 Kč/km, přičemž ve dvou na 1,8047 Kč/km. 

Cestování automobilem ve dvou se od cestování ve třech osobách liší o přesně stanovenou 

částku ½ hodnoty ve třech, nebo také 150% hodnoty původní, nebo také z 33,334% celkových 

nákladů o 16,667% na celých 50%. Cestování automobilem má tu výhodu, že poměrné 

náklady na osobu jsou přímo úměrné části celkových nákladů.  

Přepočítané výsledky pro 2 osoby se v mnohém neliší od výsledků pro 3. Znova je zde 

dominantní dopravou automobilová. K zemím, kde je nejvýhodnější cestování vlakem 

řadíme: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko.  

Pro cestování ve dvou osobách letecky řadíme k ideálním místům:  Portugalsko, 

Španělsko a Velká Británie.  

Cestování osobním vozem je pro dvě osoby jinak nejvýhodnější způsob. Uvádíme zde 

zbytek států uvedených v tabulkách a také Polsko, které je se svou hraniční hodnotou velice 

blízko jak vlakově, tak automobilově. 

Obecně platí, že čím více na východ, tím je výhodnější vlaková doprava. Do 

vzdálenosti několika tisíc kilometrů na západ je poté nejvýhodnějším prostředkem automobil, 

a po této hranici, která avšak není nikterak přesná, vítězí letadlo.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce shrnuje autorovy poznatky o cestovním ruchu, znalosti dopravy, 

jejich ekonomičnosti a sociálních aspektů při využití různých technologií. Podstatnou částí 

této práce je základ znalosti lidských potřeb, jež vedou k cestování. Cestování jako takové 

patří hned do několika „pater“ Maslowovy pyramidy potřeb. 

 

Nedílnou součástí bakalářské práce je také vysvětlení základních pojmů, předpokladů, 

ze kterých vycházím při svém počínání. Také jednotlivé možnosti cestování a jednotlivé 

způsoby propočtu tras jsou vysvětleny srozumitelným způsobem. 

 

Trasy jsou navrženy tak, aby byly splněny veškeré předpoklady uvedené na počátku 

nebo v průběhu každé mini kapitoly. Vypracování každé kapitoly předcházelo dlouhé bádání a 

zkoumání možností, jak finančních, tak sociálních, aby nedošlo k nepředpokládaným 

událostem. 

 

Grafy mnou tvořené jsou obvykle teoreticky kladené, mnou tvořené a jejich pravdivost 

je podmíněna neměnnou situací jiných faktorů, které se považují za standardní. Občas také je 

tahle situace zvýrazněna slovy „ceteris parribus“. 
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