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1  ÚVOD 

Jako téma bakalářské práce jsem zvolila návrh cykloturistického zájezdu se zaměřením 

na krásy Vysokých Tater. Tento druh zájezdů mě zaujal během praxe v cestovní agentuře, 

proto jsem se rozhodla pro toto téma. 

Cestovní kanceláře nabízí spousty zájezdů se zaměřením na cykloturistiku, které nám 

umožní navštívit atraktivní destinace. Dále nám nabízí různé formy dopravy dle vlastního 

výběru (autobus, letadlo nebo vlastní doprava). Návštěvnost dané destinace zvyšuje zájem lidí 

o návštěvu nových míst v této destinaci.  

V České republice se nachází i cestovní kanceláře zaměřené přímo na cykloturistku. 

Cykloturistika se během posledních několika let stala velkým hitem. Lidé nevyužívají 

kolo jen při cestách do práce, nebo za vzděláním, ale i za kulturou, zábavou, odreagováním, 

do přírody nebo pro svou fyzickou kondici. 

Velký vliv na rozvoj cykloturistiky má výstavba nových cyklostezek a široký sortiment 

kol a jejich vybavení. 

Jako cílovou destinaci svého cykloturistického zájezdu jsem si vybrala Vysoké Tatry, 

které mají nádhernou přírodu a velké množství cykloturistických tras. 

Teoretická část bakalářské práce se věnuje obecným informacím a specifickým druhům 

cestovního ruchu. Pozornost je soustředěna i na informace o turistice a cykloturistice. 

V další kapitole jsou popsány Vysoké Tatry, jejich vznik, fauna a flóra, geografické 

rozložení štítů, jezer a nejvyšších vrcholů  

V praktické části byl zpracován návrh zájezdu a jeho kalkulace. Byly vytvořeny 

jednotlivé cyklotrasy. Kalkulace zahrnují dopravu, ubytování, průvodce, kurzovní riziko a 

náklady. Výsledek kalkulace se rovná prodejní ceně zájezdu. 
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2  METODY ZPRACOVÁNÍ 

V teoretické části mé bakalářské práce objasňuji teorie cestovního ruchu. Tyto teorie 

jsem čerpala z odborných knih, které se zabývají cestovním ruchem. Dále jsem zabývala části 

cestovního ruchu a to turistikou a cykloturistikou. Objasnila jsem co, která turistika znamená, 

v čem spočívá a vysvětlila základní pojmy, které s ní souvisí. Čerpáno je z odborných knih. 

Další část, kterou jsem v teoretické části zpracovala, jsou Vysoké Tatry. Budou o nich podány 

nejdůležitější informace. Stručně charakterizuju místa ve Vysokých Tatrách, které budou 

v rámci zájezdu navštívena. Zde jsem čerpala z průvodců a webových zdrojů. Poslední část 

své bakalářské práce jsem věnovala tvorbě cykloturistického zájezdu. Spočívá v tvorbě 

kalkulací a nalezení vhodné dopravy a ubytování. Zde jsem čerpala z knižních, webových 

a vlastních zdrojů. Vlastní zdroje jsem získala u autodopravce a v cestovní kanceláři. 

Jako metody zpracování jsem využila srovnání, analýzy a syntézy. 

Srovnávací metoda srovnává stránky dvou či více různých předmětů, úkazů nebo jevů. 

Je to základní metoda hodnocení. Tato metodu byla použita při získání faktů, poznatků a 

jejich následným zpracováním. Srovnány budou hotely a různé typy ubytovací kapacity.  

Metoda analýzy spočívá ve zkoumání rozloženého jevu, situace či předmětu na 

jednotlivé části. Tyto části se poté stávají předmětem dalšího, hlubšího zkoumání. Hlubší 

zkoumání jednotlivé části poskytuje možnost poznat jev jako celek. Tato metoda je využita 

hlavně u knižních zdrojů. 

Opakem metody analýzy je syntéza, jejíž podstatou je myšlenkové sjednocení 

jednotlivých částí. Při sjednocení dojde k lepšímu pochopení celku. Syntézu využíváme při 

tvorbě zájezdu a následné kalkulaci. 

2.1 Cíl práce 

Cílem mé práce je seznámení se krásami Vysokých Tater ze sedla na kole. 

Při vytváření zájezdu je zapotřebí vybrat vhodného autodopravce, zajistit ubytování, 

stravu, průvodce a hlavně účastníkům vytvořit zajímavý program zájezdu. Další důležitou 

věcí při tvorbě zájezdu jsou kalkulace. Kalkulace jsou nezbytnou součástí pro stanovení 

prodejní ceny 
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3  TEORETICKÁ ČÁST A POPIS OBLASTI 

3.1  Systém cestovního ruchu 

„Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu 

jednotlivce, tak i společnosti. Každoročně představuje největší pohyb lidské populace za 

rekreací, poznáváním a naplněním vlastních snů z příjemné dovolené. Je součástí spotřeby 

a způsobu života obyvatel zejména v ekonomicky vyspělých zemí. Ve světovém měřítku patří 

vedle obchodu s ropou a automobilovým průmyslem ke třem největším exportním odvětvím.  

Začátek rozvoje moderního cestovního ruchu se obvykle datuje do období přelomu 19. 

a 20 století, kdy se cestovní ruch začal formovat ve vyspělých krajinách jako odvětví 

společenské činnosti. Mnozí odborníci však jeho prvopočátky spojují s obdobím průmyslové 

revoluce jako důsledek tehdejších technických, ekonomických a sociálních podmínek. Kromě 

primární nabídky, tj. přírodních a kulturně-historických podmínek, cestovní ruch totiž 

vyžaduje i možnost svobodného pohybu obyvatelstva, přiměřený disponibilní fond volného 

času, volnou kupní sílu na uspokojování méně zbytných potřeb. Do této skupiny zahrnujeme i 

potřeby spojené s uspokojováním účasti na cestovním ruchu. Nezbytná je i výstavba a provoz 

dopravních, ubytovacích, stravovacích, sportovně-rekreačních, zábavní a dalších zařízení 

cestovního ruchu“. Viz Hesková [2011, s. 7] 

3.2 Podstata cestovního ruchu 

„Vědeckému bádání cestovního ruchu se začala systematická pozornost věnovat již 

začátkem minulého století. V nejstarších dostupných pracích z tohoto období se jejich autoři 

snažili zejména o odlišení cestovního ruchu od širšího pojmu cestování (W. F. Feyer, 1990). 

Šlo zejména o práce E. Guyer-Freuler (1905), E. Piccarda (1911), J. Gutha (1917), W. 

Morgenrotha (1927) a dalších. Z tohoto období stojí za zmínku názor Hermanna von 

Schullarda z roku 1910, který poukázal i na ekonomické aspekty cestovního ruchu. Cestovní 

ruch považoval za soubor operací zejména ekonomického charakteru, které se přímo vztahují 

na vstup, pobyt a pohyb cizinců vně a uvnitř určité země, města nebo regionu (L´. Novacká, 

1997). V dalších letech autoři již více akcentovali ekonomické, geografické, dopravní 

a sociologické aspekty cestovního ruchu, např. R. Gluckksmann (1930, 1935), F. W. Ogilvie 

(1933), J. A. Norval (1936). 
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Významným mezníkem v procesu zkoumání cestovního ruchu bylo zpracování a  

publikování Všeobecné nauky cestovního ruchu ( Grundriss der Allgemeine 

Frendenverkehrslehre) švýcarskými autory, později renomovanými profesory W. Hunzikerem 

a K. Krapfen v roce 1942. Prezentovali v ní základy moderní tzv. švýcarské školy cestovního 

ruchu sloužící jak pro rozvoj vědy tak i praxe. Cestovní ruch definovali jako “soubor vztahů 

a jevů, které vyplývají z pobytu na cizím místě, pokud cílem pobytu není trvalý pobyt nebo 

výkon výdělečné činnosti”. I když věčný obsah tohoto díla je již v současnosti částečně 

překonaný, byl velkým přínosem pro zkoumání cestovního ruchu v poválečném období nejen 

ve Švýcarsku, ale i v dalších, hlavně evropských zemích. Autorům se dostalo mezinárodní 

uznání. 

Zintenzivnění úsilí o definování pojmu cestovní ruch se v 70. letech minulého století 

projevilo v diskusi publikované na stránkách odborného časopisu Zeitschrift fur 

Fremdenverkehr. Výsledkem bylo několik definic, které se však od sebe zásadně nelišily. 

Mnohokrát šlo o snahu autorů vyjádřit se svérázně a originálně za každou cenu. Na práci i 

definici Hunzikera a Krapfa navázal další švýcarský profesor C. Kašpar (1975), který 

cestovní ruch definoval jako “souhrn vztahů a jevů, které vyplývají z cestování anebo pobytu 

osob, přičemž místo pobytu není hlavním ani trvalým místem bydlení nebo zaměstnání”. Tato 

definice se v 80. letech minulého století stala oficiální definicí AIEST. 

 S cílem sjednotit názory na definování předmětu cestovního ruchu z hlediska statistiky 

organizovala WTO v roce 1991 v kanadském městě Ottawa mezinárodní konferenci o 

statistice cestovního ruchu. Její účastníci přijali návrh, že cestovním ruchem se rozumí 

“činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí 

(místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než 

výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě”. Stanovenou dobou se v mezinárodním 

cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest měsíců. Výdělečná 

činnost není v navštíveném místě založená na trvalém nebo přechodném pracovním poměru, 

ale to nevylučuje služební, obchodní a podobné cesty s pracovní motivací hrazené z titulu 

pracovního poměru u zaměstnavatele v místě bydliště anebo firmy. Definice WTO vylučuje z 

cestovního ruchu cestování v rámci místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, 

dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobou migraci. 

Zjednodušeně je pojem cestovní ruch specifikován v kombinaci s pojmem cestování i v 

české verzi EN 13809:2003, která má status české technické normy. Pod cestováním 

a cestovním ruchem rozumí “činnost lidí, kteří cestují na místa mimo své běžné prostředí 
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anebo zde pobývají za účelem zábavy, pracovně nebo z jiných důvodů” (Služby cestovního 

ruchu - cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - terminologie, ČSN EN 13809, 

2004). 

Cestovní ruch je v současnosti předmětem zkoumání několika vědních disciplín, např. 

ekonomie, geografie, sociologie, psychologie, pedagogiky, případně dalších. Všechny mají 

společný předmět zkoumání ze svého pohledu a s vlastním metodologickým aparátem. 

Předmětem ekonomie cestovního ruchu je zkoumání ekonomických aspektů cestovního ruchu 

spojených s produkcí a realizací služeb a zboží (produktu cestovního ruchu) specifického 

charakteru, souvisejícího s účastí na cestovním ruchu. Geografie cestovního ruchu zkoumá 

teritoriální aspekty interakcí mezi cestovním ruchem a krajinou s cílem určit zákonitosti jejich 

vývoje. Předmětem sociologie cestovního ruchu je zkoumání společnosti s důrazem na 

sociální chování, konání a sociální interakci sociálních skupin jako návštěvníků cestovního 

ruchu. Psychologie cestovního ruchu se zabývá studiem psychiky návštěvníků v cestovním 

ruchu s důrazem na motivaci účasti na cestovním ruchu, spokojenosti s dovolenou, 

poradenstvím v cestovním ruchu apod. (M.Gúčik a kol., 2004). Cestovní ruch má tak 

interdisciplinární charakter, kde výsledky jedné vědní disciplíny využívají i jiné vědní 

disciplíny, čímž obohacují svoje poznání. V současnosti se často používá i účelově-funkční 

vymezení cestovního ruchu jako “soubor činností zaměřených na uspokojování potřeb 

souvisejících s cestováním a pobytem osob mimo trvalého bydliště a obvykle ve volném času 

za účelem odpočinku, poznávání, zdraví, rozptýlení a zábavy, kulturního a sportovního 

využití, služebních cest a získání komplexního zážitku” (M. Gúčik, 2000). Jde o racionální 

vymezení cestovního ruchu, ze kterého vyplývá, že podmínkou cestovního ruchu je cestování 

a dočasný pobyt osob mimo místo jejich trvalého bydliště s cílem získání komplexního 

zážitku. Účastí na cestovním ruchu pak dochází k realizaci jeho ekonomických 

a mimoekonomických funkcí. 

Pro vymezení cestovního ruchu se často používají i jiné pojmy, např. zotavení, rekreace, 

turistika, případně další, které však nejsou synonymem pojmu cestovní ruch ani v případě, že 

jsou vykonávány ve volném čase a mimo trvalého bydliště. Zotavení představuje všechny 

činnosti spojené s odstraněním únavy člověka (zdravý spánek, zdravá výživa) a všechny 

činnosti vykonávané ve volném čase, které jsou spojeny se změnou každodenního stereotypu 

(práce na zahrádce, údržba domu, apod.) Rekreace je jedním ze základních druhů cestovního 

ruchu, turistika je součástí a aktivitou sportovního cestovního ruchu (např. pěší turistika, 

cykloturistika). 
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Synonymem pojmu cestovní ruch je však stále více používaný termín turismus, který 

téměř identicky používají světové jazyky (angličtina - tourism, němčina - tourismus, 

francouzština -toursime, španělština a italština – turismo). 

V praxi je běžně používané i slovní spojení průmysl cestovního ruchu, které však není 

synonymem pojmu cestovní ruch. Průmyslem cestovního ruchu rozumíme souhrn aktiv 

soukromého a veřejného sektoru produkujícího statky a služby určené na uspokojování potřeb 

návštěvníků včetně jejich marketingových aktiv“. Viz Hesková [2011, s. 8-10] 

3.2.1 Pojem cestovní ruch  

„Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní 

společnosti. Přesně vymezit a definovat cestovní ruch je velmi obtížné. V minulých letech 

bylo učiněno mnoho pokusů o jednoznačnou definici, proto se v odborné literatuře vyskytují 

různá, více či méně výstižná vysvětlení. Pro naše potřeby budeme vycházet z definice WTO: 

Cestovní ruch (angl. Tourism) je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou 

dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné 

činnosti v navštíveném místě. 

Při zkoumání cestovního ruchu můžeme uplatnit různá hlediska, což dokazuje, že jde o 

složitý a mnohostranný jev. Cestovní ruch se pokusíme charakterizovat jako oblast spotřeby, 

při které jsou uspokojovány lidské potřeby, jako je např. potřeba odpočinku, poznávání, 

potřeba kulturního a sportovního vyžití, lázeňské péče, neobvyklých zážitků, kontaktu 

s lidmi; a jako významnou součást naší ekonomiky, kterou tvoří řada podnikatelských aktivit 

v rámci zajištění účasti lidí na cestovním ruchu (doprava, ubytovací služby, stravovací služby, 

služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby apod.). Cestovní ruch svými účinky 

proniká do mnoha stránek života společnosti. Oblasti, které přímo či nepřímo cestovní ruch 

ovlivňuje.“. Viz Drobná[2010, s. 12] 

„Působení cestovního ruchu se projevuje v různých oblastech: 

a) v ekonomice, kdy u cestovního ruchu sledujeme jeho přínos pro oblastní, národní i 

světové hospodářství. Statisticky lze změřit např. podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP, 

vytváření nových pracovních a podnikatelských příležitostí, a tím snižování nezaměstnanosti, 

investiční aktivity v oblasti, rozvoj sociálně-kulturního zázemí regionu, následné účinky 

poptávky v cestovním ruchu na ostatní odvětví, vliv cestovního ruchu na výsledné saldo 

běžného účtu platební bilance, příjmy z cestovního ruchu do státního rozpočtu a místních 

rozpočtů; 
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b) v životní úrovni lidí, což se projevuje 

-kvalitnější produkcí pracovní síly, rozvojem osobnosti, upevněním zdraví, růstem 

vzdělanosti, 

- způsobem využití volného času o víkendech, dovolených (cestovní ruch se stává 

významnější formou trávení volného času), 

- vlivem na životní styl lidí a utváření spotřebních zvyklostí; 

c) v ekologii, kde můžeme sledovat vzájemné vazby cestovního ruchu a životního 

prostředí: 

- cestovní ruch na jedné straně by neměl narušovat přírodní, kulturní a sociální prostředí 

místních obyvatel, často se diskutuje problematika tzv. udržitelného cestovního ruchu, 

- cestovní ruch na straně druhé by měl udržet přitažlivost daného místa pro nové či 

stávající návštěvníky, což znamená, že musí být zajištěno uspokojení potřeb lidí na žádoucí 

úrovni. Zároveň pak lze příjmy z cestovního ruchu použít jako zdroj pro financování ochrany 

životního prostředí; 

d) ve vztazích mezi lidmi, protože pokud lidé poznávají způsob života, životní úroveň, 

zvyky, starosti jiných národů, dojde časem k větší míře porozumění mezi lidmi a snad i 

k odstranění ohnisek konfliktů na Zemi“. Viz Drobná[2010, s. 12 - 15] 

3.3 Cestovní ruch jako systém  

„Cestovní ruch je často zkoumán s využitím systémové teorie jako formální vědy o 

struktuře, vazbách a chování nějakého systému (C. Kaspar, 1995). Systémem se přitom 

rozumí jednota různých prvků, mezi kterými jsou určité vztahy nebo mezi kterými je možné 

takové vztahy vytvořit. 

Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy, a to subjekt 

cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby existují i mezi 

cestovním ruchem jako systémem a jinými systémy, které tvoří okolí - vnější prostředí. Jde o 

ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické a ekologické prostředí“.  

Viz Hesková [2011, s. 10-11] 
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Obr. 3. 1 Cestovní ruch jako systém 

 

Viz Hesková [2011, s. 11] 

3.3.1 Subjekt cestovního ruchu 

„Subjekt cestovního ruchu (tourist subjekt) reprezentuje účastník cestovního ruchu. Z 

ekonomického hlediska je jím každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků 

cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve 

volném čase. Je nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu. 

Z hlediska statistiky je účastníkem cestovního ruchu cestující označený jako návštěvník, 

turista nebo výletník. V souladu se závěry mezinárodní konference o statistice cestovního 

ruchu z roku 1991 však tyto pojmy nejsou ekvivalentní. Ve struktuře cestujících má své místo 

i stálý obyvatel jako potencionální účastník domácího nebo zahraničního cestovního ruchu 

(viz schéma 2.) 

Stály obyvatel (rezident) v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije alespoň šest 

po sobě následujících měsíců v jiném místě před příjezdem do jiného místa na kratší dobu než 

šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok 

před příjezdem do jiné země na kratší dobu než je jeden rok. Jde tedy o občany a cizince 

splňující tato kritéria.“ Viz Hesková [2011, s.11] 
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Obr. 3. 2 Struktura cestujících 

 

Viz Hesková [2011, s. 12] 

„Návštěvník (visitor)je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo v 

zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu 

cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že hlavní účel cesty je v obou 

případech jiný než výkon výdělečné činnosti“ Viz Hesková [2011, s. 12]. 

„Turista (tourist) je osoba, která v domácím, resp. v zahraničním cestovním ruchu 

splňuje kritéria návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je spojena minimálně s jedním 

přenocováním. Z hlediska délky pobytu se přitom rozlišuje:  

 Turista na dovolené (holiday maker), který pobývá na daném místě více než určený 

počet nocí nebo dní  

 Krátkodobé pobývající turista (short-term tourist), který cestuje na dobu nepřekračující 

určený počet nocí nebo dní, ale zahrnuje pobyt alespoň s jedním přenocováním“. Viz 

Hesková [2011, s. 12]. 

„Výletník (excursionist, same-day visitor) je jednodenní návštěvník, který cestuje na 

dobu kratší než 24 h, aniž by přenocoval v navštíveném místě“. Viz Hesková [2011, s. 12]. 

„Z předcházejícího textu vyplývá, že základními charakteristikami jednotlivých 

modifikací účastníka cestovního ruchu z hlediska statistiky je změna místa běžného životního 
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prostředí (trvalé bydliště), dočasnost cestování a pobytu a nevýdělečná činnost během účasti 

na cestovním ruchu“. Viz Hesková [2011, s. 12]. 

3.4 Objekt cestovního ruchu  

„Objektem cestovního ruchu (objekt of tourism) je všechno, co se může stát cílem 

změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. 

Objekt cestovního ruchu je tak nositelem nabídky. 

Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Subjekt cestovního ruchu 

cestuje do cílového místa jen tehdy, když existuje vhodný ekvivalent na uspokojování jeho 

potřeb. Jeho součástí jsou služby a zboží vyráběné podniky a institucemi cestovního ruchu 

v cílovém místě. 

Cílové místo představuje středisko cestovního ruchu, region nebo stát jako cestovní cíl. 

V odborné literatuře se na jeho označení používá i pojem destinace cestovního ruchu (tourism 

destination; tourist area). Často je používán zkrácený termín destinace. Pojem destinace však 

nemusí souviset výhradně s cestovním ruchem. 

Cílové místo musí mít vhodný přírodní a kulturní potenciál pro cestovní ruch, který se 

označuje i jako primární nabídka. Potenciál cestovního ruchu není v prostoru rozmístěný 

rovnoměrně a s ohledem na svoji jedinečnost může mít místní, regionální, celostátní až 

mezinárodní význam. Umožňuje naplnit cíle (motivy) účasti na cestovním ruchu (oddych, 

zdraví, poznávání, společenská komunikace, apod.). Prostředkem k dosažení tohoto cíle je 

různorodá infrastrukturní vybavenost, která se označuje jako sekundární nabídka. Jde o 

podniky, zařízení a instituce cestovního ruchu, které umožňují návštěvníkům cílového místa 

přechodně se ubytovat, stravovat a vykonávat různé rekreační, sportovní, kulturní a jiné 

aktivity typické pro cestovní ruch. Druhová struktura zařízení cestovního ruchu závisí od 

primární nabídky, jejich funkcí, významu a délky využívání v průběhu roku“  

Viz Hesková [2011, s. 13] 

3.4.1 Z hlediska funkcí rozlišujeme  

„Městská střediska cestovního ruchu, ve kterých jsou soustředěné kulturně-historické 

památky, administrativně-správní orgány, obchody a průmysl. 

Lázeňská místa vybudovaná na bázi přírodních léčivých zdrojů (termální a klimatické 

lázně). 
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Rekreační střediska s možností koupání a vodních sportů v nížině, turistiky a vodních 

sportů v podhorských oblastech, turistiky a zimních sportů v horské krajině. 

Rekreační obce, ve kterých zanikla původní hospodářská funkce, a v současnosti jsou 

využívané na rekreační účely. 

Chatové oblasti, nacházející se obvykle při vodních plochách nebo výletních místech 

s přírodními a civilizačními aktivitami. 

Vedle cílových měst charakteru středisek jde o regiony (oblasti) cestovního ruchu. 

Region cestovního ruchu je přirozený celek, který má z hlediska podmínek rozvoje 

cestovního ruchu společné charakteristické vlastnosti, kterými se odlišuje od sousedních 

území. Zároveň musí splňovat tři předpoklady: 

a.) primární nabídku musí mít v takovém množství a kvalitě, že je přitažlivá  

(atraktivní) a vyvolává návštěvnost, 

b.) komunikační dostupnost, která umožňuje přístup do území, a pohyb za  

atraktivitami cestovního ruchu 

c.) infrastrukturní vybavenost, která umožňuje pobyt v území a využívání jeho  

atraktivit 

Cestovním cílem může být i stát, jehož přitažlivost není odvozená od zajímavosti jeho 

středisek a regionů cestovního ruchu, ale je pro návštěvníka zajímavý jako celek. Odlišuje se 

od jiných zemí způsobem života místního obyvatelstva, jeho zvyklostmi, tradicemi apod.“Viz 

Hesková [2011, s. 13 - 14] 

3.5 Typologie cestovního ruchu  

„Specifikovat cestovní ruch jen ve všeobecné rovině by bylo nedostačující z důvodu, že 

v každodenní praxi se projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí 

a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a technicko-technologických 

možnostech nabídky. Různorodost označení druhů a forem cestovního ruchu potvrzuje i jejich 

charakteristika v odborné literatuře. Někteří autoři označují druhy a formy opačně, resp. 

hovoří o tzv. typech cestovního ruchu, což může následně vyvolat nejasnosti v teorii i praxi 

cestovního ruchu. 

O druzích cestovního ruchu hovoříme tehdy, když za základ posuzování cestovního 

ruchu vezmeme motivaci jejich účastníků, tj. účel, pro který cestují a pobývají přechodně na 

cizím místě. O formách cestovního ruchu mluvíme, když jako základ posuzování cestovního 
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ruchu vezmeme různé příčiny, které ho ovlivňují a důsledky, které přináší.“ Viz Hesková 

[2011, s. 19] 

3.5.1 Druhy a formy cestovního ruchu  

Druhy cestovního ruchu 

 Rekreační cestovní ruch 

 Sportovní cestovní ruch 

 Dobrodružný cestovní ruch 

 Myslivecký a rybářský cestovní ruch 

 Náboženský (poutní) cestovní ruch 

 Lázeňský cestovní ruch 

 Zdravotní cestovní ruch 

 Obchodní cestovní ruch 

 Kongresový cestovní ruch 

 Stimulační cestovní ruch 

Formy cestovního ruchu 

 z geografického hlediska 

- domácí cestovní ruch 

- zahraniční cestovní ruch 

- mezinárodní cestovní ruch 

- vnitřní cestovní ruch 

- národní cestovní ruch 

- regionální cestovní ruch 

  podle počtu účastníků 

- individuální cestovní ruch 

- skupinový cestovní ruch 

- masový cestovní ruch 

- ekologický cestovní ruch 

 podle způsobu organizování 

- individuální cesty 

- organizovaný zájezd/pobyt 

- klubový cestovní ruch 

 podle věku účastníků 
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- cestovní ruch dětí 

- mládežnický cestovní ruch 

- rodinný cestovní ruch 

- seniorský cestovní ruch 

 podle délky účasti 

- výletní cestovní ruch 

- krátkodobý cestovní ruch 

- víkendový cestovní ruch 

- dlouhodobý cestovní ruch 

 podle převažujícího místa pobytu 

- městský cestovní ruch 

- příměstský cestovní ruch 

- venkovský cestovní ruch 

- agroturistika (ekoagroturistika) 

- horský, vysokohorský cestovní ruch 

- přímořský cestovní ruch 

 podle ročního období 

- sezonní (zimní, letní) cestovní ruch 

- mimosezonní cestovní ruch 

- celoroční cestovní ruch 

 podle použitého dopravního prostředku 

- motorizovaný cestovní ruch 

- železniční cestovní ruch 

- letecký cestovní ruch 

- lodní cestovní ruch 

 z hlediska dynamiky 

- pobytový (statický) cestovní ruch 

- putovní (dynamický) cestovní ruch 

 ze sociologického hlediska 

- návštěvy příbuzných a známých 

- sociální cestovní ruch 

- komerční cestovní ruch 

- etnický cestovní ruch [4] 
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3.5.2 Členění a formy cestovního ruchu  

„Pro získání podrobnějšího pohledu na cestovní ruch a jeho konkrétní podoby je 

užitečné si tento jev rozčlenit na jednotlivé formy a druhy, což znamená provést tzv. typologii 

cestovního ruchu. Odborná literatura nejčastěji charakterizuje cestovní ruch z hlediska 

- forem CR, kde zkoumáme motivy účasti lidí na cestovním ruchu, 

- druhů CR, které berou v úvahu způsob jeho realizace. 

V praxi se však tyto pohledy často prolínají a existuje nejednotnost ve výkladu co je 

forma a co je druh cestovního ruchu. V následující části se budeme věnovat charakteristice 

jednotlivých jevových forem cestovního ruchu, tzn. budeme zkoumat motivy, které vedou 

k účasti na CR“. Viz Drobná[2010, s. 16] 

3.6 Cestovní ruch podle motivace účastníka  

„Motivace v CR představuje souhrn vnitřních i vnějších podnětů vedoucích k účasti na 

cestovním ruchu. Podle tohoto kritéria rozlišujeme 

- rekreační cestovní ruch – jde o odpočinkovou formu cestovního ruchu, kde je hlavním 

motivem je reprodukce fyzických a duševních sil člověka. Jedná se zpravidla o pobyt na 

jednom místě, mimo obvyklé prostředí běžného života člověka (z města na venkov, z nížiny 

do hor, z vnitrozemí k moři). Rekreace neznamená jen pasivní odpočinek, ale může být 

spojená s aktivním pobytem v přírodě, se sportovními aktivitami (houbaření, plavání, míčové 

hry, kutilství apod.); 

- kulturně-poznávací CR – je zaměřený na poznávání kulturněhistorických památek 

(hradů, zámků, lidové architektury), kulturních zařízení (muzeí, galerií), kulturních akcí 

(divadelních představení, festivalů, folklórních akcí), kulturní krajiny (parků, zahrad); 

- sportovně-turistický CR – zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé pobyty se sportovní 

náplní s cílem udržet a posílit kondici člověka. Člení se na: 

-pěší turistiku 

-cykloturistiku 

-vodní turistiku 

-horskou turistiku 

Do tohoto typu cestovního ruchu bývají zařazovány i cesty diváků na různé sportovní 

akce (olympijské hry, mistrovství světa, závody Formule 1); 

- zdravotně orientovaný CR – hlavním důvodem jsou cesty do lázní nebo rekreačních 

center za účelem zlepšení zdravotního stavu pomocí léčebných procedur (koupelí, léčivých 
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pramenů, masáží, tělesných cvičení, relaxačních programů, diet apod.), ale i z důvodů pobytu 

v příznivém prostředí (u moře, na horách, v lesích). V rámci této formy lze odlišit lázeňský 

CR, který je specifickým pobytem v lázních; 

- přírodní CR – účast na této formě je motivována pobytem a poznáváním přírody, 

zejména nenarušených, výjimečných a atraktivních přírodních míst a krajiny (návštěva 

přírodních rezervací, národních parků, míst vzdálených od civilizace – pralesů, pouští, 

arktických oblastí). Zvláštním typem této formy je ekoturismus, což je pobyt v přírodě (např. 

v chráněných krajinných oblastech, národních parcích), který nenarušuje přirozené prostředí, 

snaží se chránit přírodní hodnoty a dovoluje provozování aktivit, jako jsou např. pěší turistika, 

pozorování živočichů a rostlin, veslování, fotografování; 

- venkovský CR – jedná se o vícedenní pobyty s rekreačními aktivitami na venkově 

(např. pěší turistika, pozorování přírody, vyjížďky na kole nebo na koni). Ubytování je 

zpravidla zajištěno v soukromí nebo v menších hromadných ubytovacích zařízeních, což je 

určitou alternativou k masové turistice. Venkovský cestovní ruch může mít různé další formy 

jako např. agroturismus, při kterém účastníci pobývají na venkově na rodinných farmách 

a poznávají tamní způsob života v kontaktu s přírodou. Náplní pobytu bývá i přímá účast na 

zemědělských činnostech. Další formou může být ekoagroturismus, při kterém se jedná o 

pobyty na rodinných farmách s alternativním zemědělstvím a zároveň i konzumace jídel ze 

zdrojů vypěstovaných a upravovaných přímo na farmě. Pro Českou republiku je typickou 

formou venkovského cestovního ruchu chataření a chalupaření; 

- vzdělávací CR, při kterém jsou účastníci motivováni získáváním znalostí a dovedností 

(něco se naučit či poznat). Program pohybu je přizpůsoben např. pro výuku jazyků, pro 

zvládnutí různých sportovních disciplin (veslování, tenisu), pro získání podrobných informací 

o historických, přírodních, kulturních místech; 

- kongresový CR – motivem k účasti je zájem odborníků v určitém oboru setkat se se 

svými kolegy, získávat nové informace a vyměňovat si zkušenosti na kongresech, 

konferencích, přednáškách apod.; 

- cestovní ruch se společenskými motivy – jeho hlavním motivem je navázání kontaktů 

s lidmi, získání přátel a poznání života určité skupiny lidí (návštěvy známých, pobyty 

v rodinách, účast na společenských akcích apod.). 

V členění cestovního ruchu z hlediska motivace bychom mohli pokračovat dále. 
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Pro zvídavé je zde možnost pokusit se vysvětlit pojmy jako religiózní (náboženský) 

cestovní ruch, profesní cestovní ruch, etnický, dobrodružný, kosmický, zážitkový, nákupní 

cestovní ruch“. Viz Drobná[2010, s. 13 - 15] 

3.7 Cestovní ruch podle způsobu realizace 

„Podle způsobu realizace můžeme cestovní ruch členit následovně: 

 z hlediska území, na kterém probíhá, rozlišujeme 

- domácí CR, který zahrnuje cesty domácího obyvatelstva na území jejich státu, 

- zahraniční cestovní ruch, při kterém účastníci vždy překračují hranice svého státu. 

 Z pohledu určitého státu ještě můžeme rozlišit 

-výjezdový CR (pasivní CR, outgoing), kdy občané dané země vyjíždějí do zahraničí, 

-příjezdový CR (aktivní CR, incoming), kdy zahraniční návštěvníci přijíždí do dané 

země,  

- tranzitní CR, který představují průjezdy zahraničních účastníků CR přes území 

určitého státu, aby dosáhli cíle své cesty v jiném státu; 

 podle délky pobytu rozlišujeme 

-krátkodobý CR, který představuje dobu pobytu zpravidla do tří přenocování, 

-dlouhodobý CR, při kterém se jedná o více než tři přenocování, ale ne více než 6 

měsíců v domácím cestovním ruchu a ne více než 1 rok v zahraničním cestovním ruchu; 

 podle vlivu na platební bilanci státu, můžeme sledovat 

- aktivní CR, při kterém znamenají příjezdy zahraničních návštěvníků příliv devizových 

prostředků do platební bilance státu (zahraniční návštěvníci v dané zemi spotřebovávají zboží 

a služby, což je určitou formou exportu), 

- pasivní CR, při kterém obyvatelé určité země odčerpávají devizové prostředky dané 

země za účelem nákupu zboží a služeb v jiné zemi (mění si tuzemskou měnu za zahraniční). 

Jedná se o jev podobný dovozu; 

 podle způsobu  zabezpečení cesty a pobytu neboli kdo a jak si obstarává cestu 

a program, rozlišujeme 

- organizovaný CR, kdy cesty i programy jsou  zajišťovány cestovní kanceláří nebo 

jiným podnikatelským subjektem. Účastník CR si kupuje předem připravený soubor služeb, 

tj. zájezd, 

- neorganizovaný cr, při kterém si veškeré služby a program  zabezpečuje účastník sám 

nebo částečně využívá služeb zprostředkovatelů (např. rezervace letenek, výměna valut; 
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 podle příslušnosti účastníků ve skupině můžeme rozlišit 

- individuální cestovní ruch, kdy účastník cestuje sám nebo se členy své rodiny, 

- skupinový cestovní ruch, kdy cestuje skupina účastníků, kteří se znají, tvoří zpravidla 

kolektiv z jednoho podniku, školy, zájmového sdružení; 

 podle způsobu financování, kde je uplatňováno hledisko, z jakých zdrojů jsou 

hrazeny výdaje spojené s cestováním a pobytem rozlišujeme: 

- komerční (volný) CR, při kterém si veškeré výdaje hradí účastník z vlastních zdrojů, 

- sociální (vázaný) CR, kdy účast na cestovním ruchu je vázána na splnění určitých 

podmínek (např. být zaměstnancem konkrétního podniku, mít doporučení lékaře). Část výdajů 

na cestování a pobyt jsou hrazeny z příspěvků příslušné organizace (např. zdravotní 

pojišťovnou, odborovou organizací, podnikovými sociálními fondy). Může se jednat o 

podnikovou rekreaci, dětské tábory, léčebné pobyty apod.; 

 podle dopadu na životní prostředí se hovoří o tzv. 

-měkký cestovním ruchu, který minimálně narušuje přirozené prostředí v navštíveném 

místě a snaží se co nejvíce využívat místních zdrojů (původní obydlí, potraviny, tradiční 

způsob života), 

-tvrdý cestovním ruchu, který působí výrazné změny v původním životním prostředí, 

nebere ohled na místní tradice a maximálně využívá všechny zdroje daného místa. 

 v dalším členění cestovního ruchu bychom mohli pokračovat z hlediska věku 

účastníků, z hlediska použitého dopravního prostředku, podle ročního období, podle způsobu 

ubytování, podle převažujícího místa pobytu.“ Viz Drobná[2010, s. 15 - 17] 

3.8 Služby cestovního ruchu  

„Služby můžeme dělit podle různých hledisek, např. na: 

 Základní (zabezpečují přemístění účastníků cestovního ruchu z místa trvalého 

bydliště do rekreačního prostoru a zpět služby spojené s pobytem v rekreačním prostoru.) 

 Druhy základních služeb: 

Ubytovací 

Stravovací 

Dopravní 

 Doplňkové (jsou spojeny s využíváním atraktivit, vlastnosti 

charakteristických pro konkrétní rekreační prostor. 

 Druhy doplňkových služeb: 
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Obchodní 

Sportovně-rekreační 

Společensko-kulturní 

Lázeňsko-léčebné 

Směnárenské 

Komunální 

Zprostředkovatelské 

Horská služba 

Tlumočnické, překladatelské a informační“. Viz Hladká[1997, s. 28 - 29] 

3.8.1 Subjekty poskytující nebo zajišťující služby 

„Dodavatelské subjekty působící v oblasti cestovního ruchu zabezpečují základní 

služby cestovního ruchu, tj. služby ubytovací, stravovací a dopravní.“  

Viz Hladká [1997, s. 31] 

3.8.1.1 Subjekty zajišťující ubytovací služby 

„Ubytovací služby jsou poskytovány různými typy ubytovacích zařízení, které můžeme 

členit z různých hledisek. Členění podle doporučené metodiky Světové organizace cestovního 

ruchu je následující: 

 Ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních 

Hromadná ubytovací zařízení jsou: hotely a obdobná zařízení. Hotely – zahrnují hotely, 

apartment hotel, motely, botely, horské hotely, hotely na pobřeží a obdobná zařízení 

zabezpečující hotelové služby, včetně minimálně každodenního stlaní lůžka, úklid pokoje 

a hygienického zařízení. 

Obdobná zařízení – zahrnují např. penziony poskytující omezené hotelové služby, 

včetně úklidu pokoje a hygienických zařízení, stlaní lůžka 

Specializovaná zařízení jsou léčebná zařízení – zahrnují zařízení zabezpečující léčebné 

kúry a léčebnou péči, jako např. lázně, sanatoria, horská sanatoria, termální lázně, atd. 

Pracovní a prázdninové kempy – zabezpečují ubytování v rámci prázdninových aktivit, např. 

archeologické, ekologické, zemědělské pracovní tábory, skautské tábory, jazykové kurzy, atd. 

Veřejné dopravní prostředky – pro přenocování ve veřejných dopravních prostředcích, 

zejména ve vlacích, lodích a v našich podmínkách i v autobusech. Konferenční centra – 

zahrnují ubytování v zařízeních specializovaných na pořádání kongresů, konferenci apod. 
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Jiná hromadná ubytovací zařízení jsou prázdninové ubytovací zařízení, které zahrnují 

např. chatovou osadu, zabezpečují jenom omezené hotelové služby bez každodenního stlaní 

lůžka a úklidu. Turistické ubytovny představují jednoduchý způsob ubytování převážně ve 

vícelůžkových pokojích. Místa pro turistické kempování jsou ubytovací zařízení umožňující 

pronájem místa pro stany, karavany a ubytovací automobily. Jiná hromadná zařízení zahrnují 

ubytovací hostince, prázdninové domy pro důchodce, prázdninové ubytovací v dělnických 

ubytovnách, studentských kolejích, školních domovech. Jedná se o sociální typ ubytování.  

 Ubytování v soukromí 

Formy ubytování v soukromí jsou vlastní příbytky (zahrnuje rekreační chaty, chalupy, 

domy užívané členy domácností), pronajímané pokoje v rodinných domech (liší se od 

penzionu tím, že turisté tráví pobyt s rodinou, která v něm trvale bydlí a platí pronájem), 

bydlení pronajaté od soukromníků nebo jejich prostřednictvím a ubytování zajišťované 

příbuznými či přáteli. Jiné typy individuálního ubytování.“ Viz Hladká [1997, s. 31 - 33] 

3.8.1.2 Subjekty zajišťující stravovací služby 

„Stravovací služby v cestovním ruchu jsou zajišťovány subjekty provozujícími společné 

stravování. Znamenají poskytování pokrmů a nápojů bezprostředně připravených ke spotřebě, 

tj. hostinskou činnost. 

Restaurační zařízení plní v cestovním ruchu řadu funkcí, snímá z účastníků cestovního 

ruchu starost o zabezpečení pokrmů a nápojů, základního i doplňkového stravování. Síť 

stravovacích zařízení a struktura jejich nabídky se místně a časově přizpůsobuje potřebám 

cestovního ruchu. 

Všechny tyto funkce plní jednotky restauračního stravování jednak v cílových 

a východiskových místech cestovního ruchu, jednak při cestovních trasách, zejména u 

dálničních tahů a na frekventovaných silnicích, ale i v dopravních prostředcích železniční, 

letecké a vodní dopravy.“ Viz Hladká [1997, s. 33] 

3.8.1.3 Subjekty zajišťující dopravní služby 

„Doprava prostřednictvím dopravních prostředků a komunikací zajišťuje přepravu 

obyvatelstva do míst cestovního ruchu a zároveň umožňuje i pohyb návštěvníků uvnitř těchto 

oblastí. Doprava je tedy základní podmínkou samotné existence a rozvoje cestovního ruchu. 

V praxi se doprava člení na dopravu: 

Železniční 

Silniční 
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Leteckou 

Vodní 

Speciální (lanovky, vleky apod.)“ Viz Hladká [1997, s. 33 - 34] 

3.9 Turistika 

Turistika je druh CR, kde se účastník pohybuje vlastní silou. Je to forma aktivní účasti 

na cestovním ruchu. Typický je pobyt v přírodě a často takové jednodušší způsob ubytování a 

stravování. Možnost ubytování ve stanu, v turistické ubytovně.  

Turistiku rozlišujeme podle organizování na organizovanou turistiku a neorganizovanou 

turistiku. 

Slovo turistika je odvozen od slova túra. Termín turistika se občas používá i jako 

překlad termínu cestovní ruch.[12] 

3.9.1 Formy turistiky 

Pěší turistika 

Cykloturistika 

Horská turistika 

Vysokohorská turistika 

Silvoturistika 

Speleoturistika 

Jezdecký cestovní ruch 

Jeskynní turistika 

Kameloturistika 

Krasová turistika 

Dobrodružný cestovní ruch 

Vodácká turistika 

Běh na lyžích [12] 

3.9.2 Turista 

Turista je cestující, který se zdrží na navštíveném místě, alespoň 24 h za účelem využití 

volného času. Turista v tomto místě přespí v hromadném nebo soukromém ubytovacím 

zařízení.[12] 
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3.9.3 Turistický a sportovní cestovní ruch 

„Motivem k cestě je aktivní provozování sportu nebo turistiky. Místo tohoto druhu musí 

být vybaveno vhodnými sportovišti zaměřenými na určitý druh sportu. Struktura osobní 

spotřeby je u každého sportu jiná a vybavení a charakter místa ji musí odpovídat. Turistický 

cestovní ruch vyžaduje např. vhodný terén pro provozování turistiky, značené a schůdné 

cesty, zatímco např. horolezectví nebo jezdectví má požadavky značně odlišné. Značně se liší 

i požadavky na ubytování a stravování podle jednotlivých provozovaných sportů.“ Viz 

Kunešová [1992, s. 10] 

3.9.4 Turismus 

Je to alternativní termín pro cestovní ruch, který je odvozený z anglického slova 

tourism. Je součástí řady aktivit, spojených s cestovním ruchem. Je spojen také 

s turistikou.[12] 

3.9.5 Cykloturistika 

„Jedná se o cestování zaměřené na poznávání přírodních a společenských zajímavostí 

v určité oblasti na kole, nejčastěji pomocí speciálně upraveného cestovního kola (trekkingové 

kolo) nebo horského kola. Přeprava koly však není jenom prostředkem, ale je zároveň sama o 

sobě i jedním z motivů účasti na cestovním ruchu. Podle průzkumu bývá motivem pro výběr 

této formy turistiky většinou touha po pobytu v přírodě, sportování, pohyb a snaha trávit 

dovolenou bez auta. 

V posledním období se zvyšuje kvalita služeb pro cykloturistiku, budují se cyklostezky, 

cyklotrasy. Fungují cyklobusy a půjčovny kol v železničních stanicích. V České republice 

funguje celonárodní certifikační systém Cyklisté vítáni, který z pohledu cyklistů prověřuje 

nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb. 

Tuzemsko je protkáno téměř pěti tisíci kilometry cykloturistických tras a 1318 km 

cyklostezek. Nejdelší cyklostezkou je zřejmě trasa Praha - Vídeň (Greenways). Značení 

cyklistické trasy se dělí na cyklotrasy, cyklostezky a cykloturistické trasy. Cyklotrasa je 

komunikace včetně silnic nižších tříd (žluté značení se symbolem kola a číslem dané trasy), 

které se dělí podle úrovně na 4 třídy. Cykloturistické trasy jsou cesty horší kvality (značené 

pásovými značkami o rozměru 14x14 cm) a cyklostezky, což jsou společné komunikace pro 

cykloturistiku i pěší turistiku. Cestovní kanceláře, které se zabývají pořádáním 

cykloturistických zájezdů, musí mít dokonale připravenou trasu zájezdu, chronologicky i 
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topograficky. Během zájezdu musí poskytnout účastníkům materiální zabezpečení, včetně 

doprovodného vozidla. Samozřejmostí je zdravotní vybavení doprovodu, účastníci musí být 

pojištěni. CK musí zajistit stravování a ubytování klientů, zpravidla se jedná o jednoduché 

ubytování ve stanech, chatkách, penzionech apod.“ Viz Drobná[2010, s. 147]  
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4  POPIS OBLASTI 

4.1 Slovensko 

Slovensko je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě. Sousedí s Ukrajinou, 

Polskem, Rakouskem, Českou republikou a Maďarskem. Hlavním městem je Bratislava. 

Slovensko má bohatou kulturní i vědeckou tradici a množství přírodních a historických 

památek. Slovenskem protéká řeka Dunaj, zde jsou horská jezera a minerální i termální 

prameny. Slovenskem prochází Západní Karpaty, které se skládají z Vysokých Tater, 

Nízkých Tater, Malých Karpat, Javorníků, Beskyd, Podunajské nížiny, Východoslovenské 

nížiny. Slovensko se nachází v mírném podnebném pásu a existuje zde 29 tisíc druhů 

živočichů, 11 tisíc druhů rostlin a přes tisíc druhů prvoků. [2] 

4.2 Vysoké tatry 

„Vysoké tatry jsou nejvyšší, nejčlenitější a nepochybně i nejkrásnější částí celých Tater. 

Přechod ostře rozeklaným hlavním hřebenem, dlouhým 26 km, je náročný a vyžaduje 

horolezecké zkušenosti. Totéž platí i o sedmi bočních rozsochách, které vybíhají na obě 

strany hlavního hřebene. Vyšší jsou jižní rozsochy, na jedné z nich najdeme i nejvyšší 

Gerlachovský štít (2654 m n. m.). Spolu s ním je ve Vysokých Tatrách dalších 9 vrcholů 

převyšujících nadmořskou výšku 2600 m. Dokonce 24 tatranských štítů přesahuje výšku 2500 

m n. m. Známý Kriváň (2495 m n. m.) však mezi nimi není. Oblíbené Rysy (2499 m n. m.) 

zaujímají sice až 26. místo, ale dvě prvenství přece jen mají, jsou nejvyšší horou Polska 

a nejvyšším Tatranským štítem, na který vede turistická stezka. Výše se takzvaní nehorolezci 

dostanou už jen lanovkou, která veřejnosti zpřístupňuje třetí nejvyšší Lomnický štít (2634 m 

n. m.).“ Viz Lacika[2004, s. 8] 

4.2.1 Geologická minulost Tater  

„Tatry jsou mladé alpinské pohoří podobně jako jiná karpatská, alpská či balkánská 

horstva. Podobu tatranské krajiny z dob před třetihorami navždy zničily mladší geologické 

děje. Pasivními svědky dávných horotvorných procesů, odehrávajících se v dobách prvohor 

a druhohor, jsou už jen tatranské horniny. Podávají zprostředkované informace o tom, jak asi 

vypadaly druhohorní vrásové Pratatry. Na dávné pohoří intenzivně působilo tropické podnebí. 
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Vlivem tepla, vody a větru došlo k jeho zarovnávání. Snižovalo se a zplošťovalo tak, že se ve 

starších třetihorách ponořilo do vln tropického moře. Z povrchu Tater je zcela odstranily další 

fáze denudace. 

Dnešní podoba Tater se začala rýsovat až v mladších třetihorách, takže jejich stáří 

přibližně činí necelých 20 milionů let. Zpočátku byly jen nevysokým pohořím bez skalních 

hřebenů a hlubokých dolin s plesy. Až poslední dva miliony let přinesly Tatrám rozhodující 

změny, které jim daly dnešní atraktivní podobu. Vnitřní síly vyzdvihly pohoří nad okolní 

kotliny a brázdy tak vysoko, že se v dobách ledových dostaly až nad sněžnou čáru. 

Povrch Tater v dobách ledových přemodelovaly ledovce. V průběhu čtvrtohor došlo 

přinejmenším třikrát k jejich zalednění. V nejchladnějších obdobích pokrývaly ledovce oblast 

o rozloze 150 čtverečních kilometrů. Vyplňovaly 33 tatranských dolin. Nejdelší ledovcový 

jazyk zaplnil Bielovodskou dolinu na severní straně pohoří, který byl dlouhý 14 kilometrů 

a jeho tloušťka činila až 330 metrů. Na jižním úbočí byly největší ledovce v Kôprové dolině 

(12,5 km) a v Mengusovské dolině (10,7 km). Poslední doba ledová skončila zhruba před 10 

tisíci lety. V průběhu dalších dvou tisíciletí se ledovce z Tater zcela vytratily. Za současných 

klimatických podmínek by Tatry musely být přibližně od 400 m vyšší, aby zůstaly alespoň 

lokálně zaledněné. Po ledovcích v Tatrách zbylo obrovské množství zvětralé a napadené 

skalní suti a více než 100 nádherných ples.“Viz Lacika [2004, s. 8] 

4.2.2 Všeobecné informace o Vysokých Tatrách  

„Vysoké Tatry mají rozlohu 341 km
2
 a rozprostírají se zčásti na slovenském a zčásti na 

polském území. Rozloha slovenské části je 260 km
2
. Toto nejvyšší slovenské pohoří je i 

nejvyšším pohořím celých Karpat. Vysoké Tatry mají všechny znaky velehor – divoké 

rozeklané štíty, ledovci vymodelované doliny s kotlinami, plesy a vodopády i extrémně drsné 

vysokohorské podnebí. Jejich hlavní hřeben je dlouhý 26,5 km. Jeho západní okraj tvoří 

Ľaliové sedlo (1 951,8 m n. m.) a severovýchodní Kopské sedlo (1 750 m n. m.). 

Nejzápadnějším štítem je Svinica (2 301 m n. m.) a o něco blíže k sedlu se vypínají nižší štíty 

– Krajná kopa (2 099 m n. m.) a Prostredná kopa (2 128 m n. m.). Nejvýchodnějším štítem je 

pak Jahňací štít (2 229 m n. m.). Hlavní hřeben tvoří oblouk mírně vyklenutý směrem k jihu. 

Největší šířka pohoří od severu k jihu činí 17 km. Z hlavního hřebene vybíhá na sever i jih 

povícero vedlejších hřebenů a větví (slovensky „razsoch“), které mezi sebou svírají hluboké 

doliny vymodelované ledovci. I laik postřehne, že příčný profil dolin má tvar písmene „U“, 
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což je charakteristická stopa někdejšího zalednění. Poslední zalednění bylo v pleistocénu 

(starší čtvrtohory), v období ris a würm. Nejmohutnější byl Bielovodský ledovec, dlouhý 

14 km a silný 280 m. 

 Po ústupu ledovců vznikly v kotlinách v závěrech dolin (v tzv. karech) horská jezera 

zvaná plesa. Většina tatranských ples se nachází v těchto polohách. Vznikaly především 

zahrazením dolin čelními, případně bočními morénami – přírodou vytvořenými hrázemi ze 

skalní sutě, kterou tlačily před sebou nebo vytlačovaly do stran postupující ledovce. Dobrým 

příkladem je Štrbské pleso, jehož moréna je jasně patrná při pohledu ze spodní části 

stejnojmenné obce, a to od stanice električky k jezeru za ní ukrytému. 

 Na slovenské straně Vysokých Tater je celkem 85 ples. Největší a zároveň nejhlubší je 

Veľké Hincovo pleso (rozloha 20 ha, hloubka 54 m). Na polské straně jsou však tři plesa ještě 

větší: Morské oko (rozloha 34,9 ha, hloubka 51 m), Wielki Staw (rozloha 34,3 ha, hloubka 79 

m) a Czarny Staw (rozloha 20,6 ha, hloubka 76 m). Nejvýše leží Modré pleso (2 189 m n. m.) 

v Malé Studené dolině.  

Ve Vysokých Tatrách je i mnoho vodopádů. Nacházíme je obvykle tam, kde horské 

potoky překonávají skalní stupně a prahy. Nejvyšší je Kmeťov vodopád (80 m) na 

Nefcerském potoku v Koprové dolině. Následují: Vajanského vodopád (30 m) na 

Temnosmrečinském potoce, Hviezdoslavův vodopád (15 m) na Biele vodě v Bielovodské 

dolině a vodopád Skok (25 m) na potoku Mlynica v Mlynické dolině. Všeobecně jsou známé 

vodopády na Studeném potoce – Obrovský vodopád (20 m), Vodopády Studeného potoka (22 

m) a několik menších. 

Vzhledem k mladším tektonickým zdvihům se největší štíty nacházejí ve vedlejších 

hřebenech a větvích. Vyjímkou není ani Gerlachovský štít (2 655 m n. m.) a druhý resp. třetí  

( pokud se na druhém místě uvede Gerlachovská veža – 2 642 m n. m.) nejvyšší tatranský 

vrchol – Lomnický štít (2 632 m n. m.). Pouze jediný z nejvyšších tatranských vrcholů 

Ľadový štít (2 627 m n. m., co do výšky 3., resp. 4 štít Vysokých Tater) je součástí hlavního 

hřebenu. Ten po celé své délce téměř neklesá pod 2000 m n. m. Vychází z něj pět jižních 

větví. Od západů k východu jsou to rázsochy Kriváně (2 494 m n. m.), Končisté (2 538 m n. 

m.), Gerlachovského štítu (2 452 m n. m.), Slavkovského štítu (2 452 m n. m.) a Lomnického 

štítu (2 632 m n. m.). Na sever pak ve slovenské části pohoří vybíhají dvě větve: razsocha 

Vvšného Žabího štítu (2 263 m n. m.) a razsocha Široké (2 210 m n. m.). 

Hranici 2 500 m n. m. přesahuje ve Vysokých Tatrách 25 štítů, z toho 10 je dokonce 

vyšších než 2600 m n. m. Na mapě Vysokých Tater můžeme najít skoro stovku významných 
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vrcholů a desítky dalších štítů, kop a jehel. Bizarnost jejich tvarů vyjadřují jejích názvy – 

zvukomalebné a výstižné, lahodící oku, uchu i duši. 

Vůbec první popis výstupu na tatranský štít nám zanechal německý cestovatel Daniel 

Speer (1636 – 1707), v době výstupu student kežmarského lycea, později autor díla „Uherský 

Simplicissimus“. Někdy v polovině 17. století se vydal spolu s pěti svými spolužáky 

a učitelem, který skupinu vedl, na třídenní túru. Družina vystoupila z Doliny Bielé vody na 

nepojmenovaný tatranský vrch ve skupině Lomnického štítu. Obyvatelé Spiše v té době 

nazývali Lomnický štít „Dědek“ a Kežmarský „Matka“ nebo „Babka“. Z popisu cesty Speera 

a jeho druhů vyplývá, že nevystoupili na Lomnický, ale spíš na Kežmarský štít, protože Speer 

se zmiňuje, že z jeho vrcholu viděli „Dědka“. 

První popis výstupu na konkrétní a už pojmenovaný štít (Slavkovský) pochází z pera 

evangelického kněze Juraje Buchholtze st. (1643 – 1725) z Velké Lomnice. 

Základní horninou Vysoký Tater je žula (geologové ovšem mluví o bititických 

granodioritech). Krystalické břidlice a vápence se tu vyskytují jen ojediněle. V Bielanských 

Tatrách je tomu však naopak, tam dominují právě vápence.“ Viz Kele [2005, s. 7 - 8] 

4.2.3 Tatranská magistrála 

„Území Tatranského národního parku je protkáno značnými turistickými chodníky, 

jejichž celková délka dosahuje téměř 600 km. Ty umožňují navštívit skoro všechna dostupná 

místa. Z ochranářských důvodů však platí v Tatrách mimosezonní uzavření vysokohorského 

pásma, a to od 1. listopadu do 15. června. 

Nejznámějším a turisty nejvyhledávanějším značeným chodníkem je Tatranská 

magistrála. S její výstavbou se začalo ve 40. letech minulého století a dnes měří 70 km. Vede 

od ústí Jalovské doliny v Západních Tatrách přes Podbanské, Štrbské Pleso, Hrebienok, 

Skalnaté pleso až po Veľké Biele Pleso, ležící na rozhraní Vysokých a Belianských Tater. 

Turisty po ní vede červená značka. Magistrálu lze zdolat při optimálních podmínkách  

za 5 dní“. Viz Kele [2005, s. 8 - 9] 

4.2.4 Jedineční tatranští živočichové  

„Kamzík horský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrice) obývá alpinské louky a strmé 

tatranské stěny. Žije v menších stádech. Stádo vodí stará zkušená koza, zatímco staří kozlové 

žijí samotářsky a stáda vyhledávají jen v období říje, což bývá v listopadu až prosinci. 

Mláďata se rodí v květnu až červnu. Dospělí jedinci dosahují hmotnosti do 35 kg. Kamzíci se 
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živí bylinami, trávou, lišejníky a výhonky dřevin. Nepřítelem kamzíčí zvěře je nepříznivé 

počasí, laviny a predátoři. Kamzíka dokáže ulovit jak vlk, tak rys – a mládě dokonce i orel 

skalní. Kamzíci jsou velmi citliví na vyrušování. Na neradostném faktu, že kamzíků ubývá, 

nesou značnou míru i nedisciplinovaní turisté. V minulosti bylo na území Tatranského 

národního parku 900 kamzíků, dnes je jich kolem 300. I to je jeden z důvodů, proč správa 

parku uzavřela hřeben Belianských Tater a proč se mimo sezonu uzavírají i všechny přechody 

přes vysokohorská sedla. 

Svišť horský tatranský (Marmota marmota latirostris). Spolu s kamzíkem je 

nejznámějším vzácným obyvatelem Tater. Žije v koloniích ve výškách nad 1 600 m n. m. 

Jeho charakteristický hvizd ho sice prozrazuje, ale zároveň celou kolonii varuje před vetřelci. 

Živí se kořínky a šťavnatými rostlinami. Koncem léta dosahují statnější jedinci až 7 kg. Zimní 

spánek, který trvá od října do května, tráví v norách dlouhých až 35 metrů. Počet svišťů se 

v Tatrách odhaduje na 900 ks. 

Orel skalní (Aquila chrysaëtos) je největším pernatým dravcem Tater a skutečným 

králem zdejších opeřenců. Váží až 4 kg a rozpětí jeho křídel dosahuje 2 m. O jeho síle svědčí 

skutečnost, že unese až sedmikilovou kořist. Orlové skalní žijí ve stabilních párech, hnízda 

mají postavená ve skalních trhlinách nebo v korunách stromů. Jsou to ptáci dnes poměrně 

vzácní, a tudíž chránění. V Tatranském národním parku dnes žije okolo 20 jedinců. „ 

Viz Kele [2005, s. 9 - 11] 

4.2.5 Vzácné porty Limby  

„Na horní hranici lesa nacházíme kromě kosodřeviny i vzácný druh vysokohorské 

borovice – tatranskou limbu (Pinus Cembra), která tu často roste na těch nejstrmějších 

a nejnedostupnějších skalnatých úbočích. I když jde o stromy velmi odolné, neroste jich 

v Tatrách mnoho. Největší limbový les najdeme ve Furkotské dolině. Celková rozloha 

limbových porostů TANAPu nepřesahuje podle odborníků 20 ha.“ Viz Kele [2005, s. 11] 

4.2.6 Tatry, jejich jméno a členění 

„Pokud jde o typologii názvu Tatry, setkáváme se s různými výklady. V dávných 

dobách se k pohoří asi vázalo slovo „Tatur“. Jméno Tatry etymologicky připomíná i jeden 

název ve starobylé Kosmově kronice. Český kronikář Kosmas (1045 – 1125) uvádí totiž 

výrok umírajícího knížete Boleslava II., který prý na smrtelné posteli (roku 999) vzpomínal 

na doby, kdy jeho říše sahala až do Triti montes. Od roku 1264 je doložený název Alpe 
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Tortoi. Usuzuje se, že mohlo jít o název některého markantního štítu, možná Vysoké. Kořen 

tohoto slova se totiž hláskoslovně odvozuje nejčastěji od historicky mnohem staršího 

ukrajinského slova taltry, což se dá přeložit jako kámen nebo štěrk. 

 Název Tatry se ve slovenských Karpatech objevuje izolovaně v pěti sdružených 

geografických názvech (Západní, Východní, Vysoké, Belianské, Nízké). Západní a Vysoké 

Tatry, které se běžně označují jednoslovně a turisté je vnímají jako Tatry, představují pohoří 

na sever od Liptovské a Popradské kotliny, zatímco na jih od nich se rozprostírají Nízké 

Tatry. 

Východní Tatry se skládají ze dvou navzájem propojených, ale přesto velmi odlišných 

celků – z Vysokých Tater a Belianských Tater.“ Viz Kele [2005, s. 11] 

4.2.7 TANAP 

„Zákon Slovenské národní rady o Tatranském národním parku (TANAP) byl schválený 

18. prosince 1948 a nabyl platnosti 1. ledna 1949. O pět let později byl vytvořen národní park 

i na polské straně Tater. Vlastní TANAP měl původně rozlohu cca 510 km
2
. Ochranné pásmo 

TANAPu tvořily Západní Tatry a část zamaguří. Roku 1987 se TANAP rozšířil o Západní 

Tatry a jeho plocha se zvětšila na 730 km
2
. Ochranné pásmo s rozlohou 360 km

2
 tvoří oblast 

Zuberce, luční krajina horního Liptova a okraj Popradské kotliny, hraničící s Vysokými 

Tatrami.“ Viz Kele [2005, s. 11 - 12] 

4.2.8 Horští vůdcové ve Vysokých Tatrách  

Náročnějším domácím i zahraničním turistům, kteří se nespokojují s běžnými túrami po 

značených turistických chodnících, poskytují své služby kvalifikovaní slovenští horští vůdci 

s mezinárodním certifikátem UIAGM, již mají bohaté zkušenosti z Himálají, Pamíru či 

Aljašky. V letním období jsou to hlavně výstupy na tatranské štíty. Mezi nejžádanější 

a nejoblíbenější patří výstup ne Gerlachovský, Ľadový či Kežmarský štít, na Vysokou, 

Prostredný hrot atd. Viz Kelé [2005, s. 12] 

4.2.9 Sezonní uzávěry  

„Turistické značené chodníky na území TANAPu nejsou přístupné v celé své délce 

celoročně. Zejména jejich vysokohorské úseky jsou od 1. 11. do 15. 6. uzavřeny. Uzávěry 

jsou vyznačené tabulemi.“ Viz Kelé [2005, s. 12] 
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4.2.10 Tatranské potoky a vodopády 

„Tatry představují jednu ze „střech Evropy“. Po jejich hřebenech vede hlavní evropské 

rozvodí. Na jedné straně sbírá potoky a říčky Váh a odvádí jejich vodstva přes Dunaj do 

Černého moře. Z větší plochy pohoří se voda soustřeďuje do řek Dunajce a Popradu, které ji 

potom přes Vislu odvádějí až do Baltského moře. Tatranské potoky mají velmi nevyrovnané 

profily – vodopády a kaskádami překonávají početné skalní stupně. Nejvyšší ze všech je 

kaskáda Kmeťových vodopádů v dolině Nefcerka .Leží však mimo turistické trasy. Nejvyšší 

stupeň, vysoký 80 m, však není bohužel z cesty v Kôprové dolině vidět. O jeho mohutnosti 

svědčí hukot padající vody, který se rozléhá do daleka. O to víc si můžeme vychutnat 

nádhernou scenérii 25 m vysokého vodopádu Skok v Mlynické dolině. Je ho dobře vidět jak 

z bezprostřední blízkosti, tak i z poměrně vzdáleného Štrbského Plesa. Turistický velmi 

navštěvované jsou i vodopády Studeného potoka v blízkosti Hrebienka.“  

Viz Lacika [2004, s. 12] 

4.2.11 Největší vodopády 

Kmeťov vodopád na Nefcerském potoku (okolo 80 m). 

Vajanského vodopád na Temnosmrečinském potoce (30 m). 

Vodopád Skok na potoku Mlynica (25 m). 

Studenovodské vodopády (22 m). 

Obrovský vodopád na Studeném potoce (20 m). 

Dlouhý vodopád na Studeném potoce (16 m). 

Hviezdoslavův vodopád na bystřině Biela voda (15 m). 

Velický vodopád na Velickém potoce (15 m). 

Český vodopád na potoku v České dolině (12 m). [7] 

4.2.12 Tatranská plesa  

„Ozdobou nádherné tatranské přírody jsou plesa. S více než stovkou horských jezer se 

Tatry vymykají ze slovenských poměrů. V minulosti byl rozšířený názor vyvolávající úsměv 

na tváří, že tatranská plesa jsou podzemím spojená s mořem. Jedno z největších ples na polské 

straně Tater má nezvyklý název Mořské oko. Mezi lidem se šíří neuvěřitelné fámy, že 

v Zeleném plese pod Jestrabou Vežou vypluly na břeh trosky neznámé plachetnice. 

Těžko uvěřit, že ve varšavském paláci krále Stanislava Augasta byly vystaveny 

pozůstatky námořního plavidla, vylovené z již zmíněného Mořského oka. Dnes nikdo 
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nepochybuje o tom, že tatranská plesa jsou ledovcového původu. Ve vyšších částech dolin 

jsou jezera karového typu vytvořená v prohlubních, která v dobách ledových vyerodovaly 

tatranské ledovce. Mnohá leží v nadmořské výšce nad 200 m. Karové je i největší pleso na 

slovenské straně pohoří – Veľké Hincovo pleso (1965 m n. m.) s rozlohou přes 20 hektarů. 

V nižších polohách se vyskytují plesa zahrazená ledovcovou morénou. Pěkným příkladem je 

Popradské pleso (1494 m n. m.) v Mengusovské dolině. Podobně vzniklo i druhé největší 

Štrbské pleso. Jezerní jáma vznikla zahrazením morénou, navíc se prohloubila, když roztál 

mrtvý led uvnitř morény.“ Viz Lacika [2004, s. 12 - 13] 

4.2.13 Nejhlubší plesa  

Veľké Hincovo pleso (54,0 m) 

Nižné Terianské pleso (47,3 m) 

Nižné Temnosmrečinské pleso (38,1 m) 

Kriváňské Zelené pleso (29,5 m) 

Vyšné Žabie Bielovodské pleso (24,8 m) 

Vyšné Wahlenbergovo pleso (20,6 m) 

Nižné Žabie Bielovodské pleso (20,5 m) 

Štrbské pleso (20,3 m) 

Litvorové pleso (19,1 m) 

Zbojnické Ľadové pleso (18,0 m) [7] 

4.2.14 Tatranské prameny 

„Voda v tatranských potocích a jezerech je měkká, mělká cirkulace ji neobohatila o 

větší obsah minerálů. Při túře touto vodou rozhodně neuhasíte žízeň, efekt může být spíše 

opačný. Jiná je voda z minerálních pramenů vážících se k tektonicky živým poruchovým 

pásmům. Na mohutném zlomu na jižním okraji Tater vyvěrá několik pramenů, které jsou 

svým složením jednoduchými kyselkami. Tři z nich se nacházejí ve Starém a Dolním 

Smokovci. Další studené kyselky vyvěrají v Tatranských Matliarech, Kežmarkých Žľabech 

a Lendaku. Dále na východ leží v prodloužení jižního podtatranského zlomu vydatné 

minerální prameny ve Vyšných Ružbách, které se využívají při lázeňské léčbě.“  

Viz Lacika  [2004, s. 13] 
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4.2.15 Tatranské podnebí 

„Tatranské podnebí je téměř vždy nejchladnější, nejvlhčí a největrnější. Je to realita, se 

kterou se musí každý návštěvník Tater počítat. Měl by být rovněž připraven na to, že místní 

povětrnostní podmínky jsou velmi nestálé. Nejvšeobecnějším znakem podnebí, a to nejen 

Tater je, že se snižuje teplota vzduchu se stoupající nadmořskou výškou. Nejchladněji je na 

vrcholcích Tater, naopak nejtepleji je na okrajích pohoří. Na každých 100 výškových metrů 

klesne teplota v průměru asi o 0,6°C. Z 87 meteorologických a klimatických stanic na 

Slovensku dosahuje nejnižší průměrné roční teploty Lomnický štít (2634 m n. m.) – mínus 

3,8°C. Je zároveň největrnějším místem. Občas je tu naměřena rychlost větru, který lze 

označit za orkán. V říjnu 2002 zde vál vítr rychlostí 180 km/h. Průměrný roční úhrn srážek 

1516 mm, naměřený na Lomnickém štítě, je nejvyšší. Některé měřící stanice umístěné 

v tatranských dolinách naměřili až o 500 mm vyšší hodnoty. Nejdeštivější jsou lokality ve 

Velké Studené dolině – pod Svišťovým štítem (2710 mm) a na Zbojnické chatě (2455 mm). 

V nejvlhčím měsíci roku, v červenci, spadne asi 16 % ročního objemu srážek, 

v nejsušším měsíci únoru je to 4,5 %. Rozložení srážek je ovlivněno tím, jak jsou svahy 

exponované. Bariéra Tater se staví do cesty vlhkým vzduchovým hmotám, které obvykle 

posupují od západu a severozápadu. Na opačnou stranu vrhá vysoké pohoří poměrně velký 

srážkový stín. Na Spiši proto nespadne tolik srážek, kolik by odpovídalo příslušné nadmořské 

výšce. V polském zakopaném spadne za rok průměrně o 300 mm srážek více než v Tatranské 

Lomnici, která má sice stejnou nadmořskou výšku, ale leží v závětří. Na podzim a v zimě 

dochází k tzv. inverzním jevům. Tehdy kotlina tone v chladné mlze, zatímco horské svahy se 

koupou v teplých slunečních paprscích. Inverze způsobuje, že nejextrémnější mrazy bývají 

v kotlinách. Například na Oravě klesne rtuť teploměru až na mínus 40°C.“  

Viz Lacika  [2004, s. 10 - 11] 
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5  NÁVRH ZÁJEZDU 

V této části bakalářské práce jsem se rozhodla zpracovat návrh cykloturistického 

zájezdu do Vysokých Tater. Tento zájezd by se do budoucna mohl prodávat i v ck. 

5.1 Popis zájezdu 

V praktické části mé bakalářské práce zpracovávám návrh cykloturistického zájezdu  

do Vysokých Tater na Slovensku. Tento zájezd by mohl být prodáván v ck 

specializovaných se na cykloturistiku a turistiku. Termín zájezdu je naplánován od 03.07. do 

07.07. 2013. 

Dané téma mě zaujalo při vykonávání praxe v cestovní agentuře, která je zaměřena  

na prodej těchto zájezdů. Vysoké Tatry jsem navštívila osobně, proto jsem si zvolila tento typ 

zájezdu. 

5.2 Cyklotrasy 

5.2.1 Štrbské Pleso –Gerlachovský štít – Starý Smokovec – Vyšné Hágy – 

Štrbské Pleso = 44 Km, 4 h 30 min 

Obr. 5. 1 Mapa první cyklotrasy 

 [20] 
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5.2.2 Štrbské Pleso – Popradské Pleso – Koprovský štít – Štrbské Pleso = 20 

km, 2 h  

Obr. 5. 2 Mapa druhé cyklotrasy 

 [20] 

5.2.3 Štrbské Pleso – Hrubý vrch – Vysoké Tatry = Podbanské – Štrbské Pleso 

= 40 km, 4 h 

Obr. 5. 3 Mapa třetí cyklotrasy 

 [20] 
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5.3 Popis míst na cyklotrasách 

Štrbské pleso – v roce 1872 zde byl postaven první srub na jihovýchodním břehu 

jezera. Další události bylo vystavení „zubačky“ – ozubené železnice v roce 1896. V roce 1912 

zde byla vystavena tatranská elektrická železnice. Během druhé světové války se Štrbské 

pleso stalo významným tatranským lyžařským střediskem. V roce 1935 se zde konalo 

lyžařské mistrovství světa FIS v severských disciplínách. V roce 1970 si to město zopakovalo. 

Štrbské pleso se využívá kromě ke sportu, rekreaci a k léčení. Místní klimatické lázně se 

sestávají ze 4 léčebných ústavů. Štrbské pleso má 2 jezera, jedno je vybudováno na místě 

močálů a rašelinišť. Jezero je druhým největším jezerem ve slovenské části Tater. Dalším 

zajímavým místem jsou dva skokanské můstky. Ze Štrbského Plesa vede 4-sedačková 

lanovka na Solisko, která překonává vzdálenost 2170 m výškový rozdíl 438 m za 7 min. 

Hřeben Solisko lze zdolat i pěšky nebo na kole. Z hřebenu Solisko se dostaneme na Predné 

Solisko. [3,11]  

Obr. 5. 4 Štrbské Pleso 

 [21] 

Starý Smokovec – je nejstarší a největší osadou na jižním úpatí Tater. Od roku 1833 

zde vzniklo mnoho lázeňských a turistických objektů, osada dostala lesoparkovou úpravu. 

V roce 1908 zde byl otevřen první úsek tatranské elektrické železnice, která spojila Smokovec 

s Popradem.[3,11] 
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Obr. 5. 5 Starý Smokovec 

 [22] 

Gerlachovský štít – je nejvyšší ze všech štítů v Tatrách. Měří 2655 m n. m. Je 

nevyšším vrcholem celých Karpat a Slovenska, má skalní reliéf. Na Gerlachovský štít nevede 

žádná značená stezka a lze se na něj dostat jen v doprovodu horského průvodce. [3,11] 

Obr. 5. 6 Gerlachovský štít 

[23] 

Hrebienok – jeho výška je 1285m n. m., lze se na něj dostat pozemní lanovkou, nebo 

po chodníčku. Pozemní lanovka, zde byla postavena v roce 1908. V roce 1934 zde byla 

postavena Bilíkova chata. Je důležitým turistickým a lyžařským centrem nad Starým 

Smokovcem na jihovýchodním úpatí Slavkovského štítu. [3,11] 
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Obr. 5. 7 Hrebienok 

[13] 

Vodopády Studeného potoka – úsek Studeného potoka od soutoku Velkého a Malého 

Studeného potoka nedaleko Rainerovy chaty až po Bilíkovu chatu, kde vodopády končí. 

Skládají se ze soustavy vícestupňových kaskád, kterými voda Studeného potoka překonává 

skalní stupně. K nejvýznamnějším vodopádům patří Obrovský vodopád, Malý a Velký 

Vodopád a Dlouhý vodopád. [3,11] 

Obr. 5. 8 Vodopády Studeného potoka 

[24] 
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Popradské pleso – jeho výška je 1494 m n. m., velikost rozlohy je 6,88 ha a  

hloubka 17 m. Vytéká z něj potok, z kterého se v nižších polohách stává řeka Poprad. Nachází 

se v prostřední části Mengusovské doliny před ústím Zlomisk. Blízkým turisticky zajímavým 

místem je Symbolický hřbitov, je to pamětní místo na památku, těch kdo v Tatrách zahynuli 

a těch kteří zahynuli ve světových pohořích. Správcem hřbitova je TANAP. [3,11] 

Obr. 5. 9 Popradské pleso 

 [25] 

Koprovský štít – je ve výšce 2 363 m n. m. Je první v „Kriváňské rozsoše, který 

vychází z Čubriny. Je z něj nádherný výhled. [6,9] 

Obr. 5. 10 Koprovský štít 

 [14] 
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Vyšné Hágy – Prochází jimi tatranská električka. V roce 1941, zde byla otevřena 

největší léčebna tuberkulózy ve střední Evropě. V srpnu se zde koná mezinárodní turnaj ve 

volejbale. [6] 

Obr. 5. 11 Vyšné Hágy 

 [25] 

Podbánské – je nejzápadnější tatranskou osadou, která se nachází u ústí Tiché 

a Koprové doliny. Vede tudy Cesta slobody z Podbánského až do Lipovského Hrádku. [9] 

Obr. 5. 12 Podbánské 

 [27] 

5.4 Ubytování 

Pro ubytování jsem zvolila hotel Toliar
***

ve Štrbském Plese, který má dobrou 

polohu, výbornou gastronomii a skvělý vitální svět. 
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Tab. 5. 1 Porovnání ubytování 

Typ pokoje Hotel FIS Hotel Toliar Hotel Sorea 

2lůžkový 54 Eur 70 Eur 88 Eur 

2lůžkovýpro 1 osobu 69 Eur 70 Eur 66 Eur 

Rodinný 65 Eur 92 Eur - 

Apartmán - - 140,80 Eur 

přistýlka 35 Eur 13 Eur 26,40 Eur 

[vl. zdroje, 8] 

Hotel Toliar má dobrou polohu, kvalitní vitální svět. Proto jsem si tento hotel vybrala. 

Nabízí nám tyto služby: klasické masáže, finskou saunu, kanadskou saunu, plavecký bazén 

s protiproudem, parní inhalační sauna, solní parní koupel, masážní vana, možnost pořádání 

kongresů, firemních střetnutí a rodinných oslav. Hotel je schopen nám zabezpečit diskotéku, 

karaoke, vystoupení folklórního souboru, horské průvodce, rafting, půjčení lyží a kol a 

nejrůznější výlety.[30] 

Hotel FIS nám ze svých služeb nabízí fitness centrum, finskou saunu, infra-saunu, 

sportovní halu, biliard, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště a klasické masáže. Je 

zde také možnost pořádání konferencí, firemních akcí a rodinných oslav. [28] 

Hotel Sorea nám nabízí plavecký bazén s perličkami, sauny, fitness, masáže. V blízkosti 

hotelu multifunkční hřiště. V hotel se nachází biliard, stolní tenis a dětský koutek. Možnost 

pořádání kongresů, firemních školení. [29] 

5.4.1 Hotel Toliar*** 

Kontakt 

HOTEL TOLIAR    

Štrbské Pleso 21   

059 85    

tel.: ++421 52 4781011    

tel.: ++421 52 4781012     

 tel.:++421 911 236 386 

tel.: ++421 918 694 874    

Email: kanc@tatry-toliar.sk 

mailto:%20kanc@tatry-toliar.sk
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Obr. 5. 13 Hotel Toliar 

 [30] 

5.4.1.1 Charakteristika 

Hotel se nachází v překrásném prostředí Vysokých Tater, v turistickém centru  

Štrbského Plesa. Hotel je vhodný na individuální i rodinnou rekreaci, školní pobyty, 

firemní střetnutí, wellness a ski pobyty. Hotel má 7 dvojlůžkových pokojů, 48 dvojlůžkových 

pokojů s možností přistýlky, 6 rodinných pokojů a 3 studia s vlastní kuchyňkou.  

V hotelové restauraci nabízí široký sortiment hotových teplých jídel, vegetariánských 

specialit, polévek, jídel z těstovin, studených salátů a zákusků.  Kapacita restaurace je 280 

míst. V hotelu se nachází Vitální svět, ve kterém najdeme finskou saunu do 100°C, kanadskou 

saunu do 80°C, plavecký bazén s protiproudem, parnou inhalační saunu do 40 °C, solný parní 

koupel do 45 °C, masážní vanu a klasické masáže. [30] 

5.4.1.2 Ubytování 

Pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem s WC, TV, WI-FI připojením a telefonem.  

Rodinné pokoje se skládají ze dvou pokojů se dvěma lůžky a s možností dvou přistýlek, 

oba pokoje mají společné sociální zařízení, TV a telefon. 

Studia jsou vybavena jednou místností se dvěma nebo čtyřma lůžky a možností dvou 

přistýlek, koupelnou s vanou a WC, kuchyňskou linkou, TV. 

Hotel umožňuje i ubytování domácích mazlíčků – psů a koček. [30] 
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Tab. 5. 2 Kalkulace ubytování se snídaní 

Typ pokoje 
Počet 

pokojů 

Počet 

osob 

Cena za 

den v Eur 

+ snídaně 

Cena za 

4 dny 

v Eur + 

snídaně 

Cena za 

4 dny se 

snídaní 

v Kč 

Cena za 

pokoj pro 

1 os. 

v Kč. 

Cena za 

pokoj pro 

1 os. za 4 

dny 

2 lůžkový 5 10 70 35 140 3598 7196 

2 lůžkový 

s přistýlkou 
4 12 87 29 116 2981,2 8943,6 

Rodinný 2 8 112 28 112 2878,4 11513,6 

[vl. zdroje, 8,30] 

5.4.2 Kalkulace stravování 

Tab. 5. 3 Kalkulace stravování 

Stravování 
Cena Euro za 

den 
Výpočet 

Cena večeře v 

Kč za den 

Cena za 4 

večeře v Kč 

Večeře 10 10*25,70 257 1028 

[vl. zdroje, 8,30] 

Snídaně jsou v rámci ceny ubytování. Snídaně mají podobu švédských stolů. 

5.5 Autobusová doprava 

Dopravu pro CK zajišťuje autobusová doprava Josef Dubovský s autobusem Man 

Zliner, který je vybavený moderním interiérem, navigací GPS, DVD, 1 monitorem, dvojitá 

tónová okna, individuální osvětlení, autochladnička, kávovar, polohovací sedadla výsuvná do 

uličky, tažné zařízení. Dopravce si zajišťuji pronájem cyklovleku pro 30 kol. [15] 

Autobus Man Zliner má kapacitu 30 míst plus místo pro řidiče a průvodce. 

Obr. 5. 14 Rozložení míst v autobuse 

 [15] 
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5.5.1 Trasa na Slovensko 

Autobus pojede ze Zlína - Uherské Hradiště - Uherské Brod – Starý Hrozenkov – Žilina 

– Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Štrba – Štrbské Pleso. Autobus bude zastavovat ve 

Zlíně, Uherském Hradišti a Uherském Brodě, kde budou nastupovat účastníci zájezdu. 

 Ve Zlíně bude autobus přistaven na autobusovém nádraží ve 13:30 a odjezd autobusu 

je v 13:45. Další zastávka je v Uherském Hradišti u obchodu Kaufland, autobus zde bude 

ve 14:30 a odjíždět bude ve 14:45. Poslední nástupní místo je v Uherském Brodě na 

autobusovém nádraží, autobus sem přijede v 15:10 a odjíždět bude v 15:25. 

 Předpokládaný příjezd do Štrbského Plesa je asi v 18:32. [vl. výzkum] Po cestě se 

počítá s omezením provozu, zpožděním nebo jiným problémem, příjezd se může opozdit asi o 

půl hodiny. 

Tab. 5. 4 Trasa cesty na Slovensko 

Trasa Km Přibližný čas 

Zlín – Březolupy – Uherské Hradiště 28,2 33 minut 

UH – Uherský Brod 20,3 22 minut 

Uherský Brod – Štrbské Pleso 253 3 hodiny 7 minut 

Celkem 301,5 4 hodiny 2 minut 

[vl. zdroje, 8] 

5.5.2 Trasa ze Slovenska 

Autobus bude ze Štrbského Plesa vyjíždět v 10:00. Pojede po trase Štrbské Pleso –  

Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Žilina – Starý Hrozenkov – Uherský Brod – Uherské 

Hradiště – Zlín. Autobus bude zastavovat v Uherském Brodě na autobusovém nádraží, kde je 

první výstupní místo. Předpokládaný příjezd je v 13:15 a odjezd ve 13:30. Další výstupní 

místo je v Uherském Hradišti u obchodního domu Kaufland. Předpokládaný příjezd je 

ve 14:00 a odjezd je ve 14:15. Poslední výstupní místo je ve Zlíně na autobusovém nádraží, 

kam dorazíme v 15:40. Po cestě se počítá se omezením provozu, zpožděním nebo jiným 

problémem, příjezd se může opozdit asi o půl hodiny. 
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Tab. 5. 5 Trasa cesty ze Slovenska 

Trasa Km Přibližný čas 

Štrbské Pleso – Uherský Brod 253 3 hodiny 7 minut 

Uherský Brod – Uherské Hradiště 20,3 22 minut 

Uherské Hradiště – Březolupy – Zlín 8,2 33 minut 

Celkem 301,5 4 hodiny 2 minut 

[vl. zdroje, 8] 

Obr. 5. 15 Mapa trasy na Slovensko a zpět 

 [16] 

5.6 Kalkulace zájezdu 

Kalkulace zájezdu je vytvořená pro CK, která je plátce DPH, dopravu zajišťuje 

přepravce Josef Dubovský, s kterým má CK uzavřenou smlouvu. Dopravce si účtuje 

26Kč/km, 2 Kč/km pro cyklovlek, kapacita vleku je minimálně 30 kol. Během dnů, kdy 

autobus nebude vyjíždět s cyklisty nebo jen pro některé pojede, nebude dopravci účtovaná 

doprava dle tarifu 26Kč/km, ale dle denního paušálu 8000. Během paušálních dnů se nebudou 

počítat ujeté kilometry do celkového počtu ujetých kilometrů. Na cestu nám dopravce 

poskytne 1 řidiče, který bude mít nestarost cyklovlek a servis kol. Na cestu stačí jeden řidič, 

protože délka cesty netrvá déle než 11 hodin. CK poskytne průvodce, kterému je stanovená 

odměna denním paušálem. Pojištění za průvodce je ve výši 22 Kč za den. CK je pojištěna 

proti úpadku ve výši 0,5 % z ceny zájezdu. Stravování je zajištěno v hotelu formou 
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polopenze, kterou tvoří snídaně a večere. V kalkulaci je použit kurz 25,700 Kč za 1 Euro 

platný k 29.4.2013. Plánovaný počet účastníků je 30 osob. CK počítá s i neobsazením celého 

autobusu. Riziko neobsazení je 25 osob. V kalkulaci nejsou zahrnuty vstupy. [17] 

Tab. 5. 6 Kalkulace dopravy 

Doprava Výpočet Cena v Kč 

Kilometry 640*26 16640 

Čekací doba 4*150 600 

Paušál za dny na Slovensku 3*8000 24000 

Mýto Slovensko cesta tam 11,98*25,70 307,89 

Mýto Slovensko cesta zpět 12,34*25,70 317,14 

Mýto CŘ cesta tam 0 0 

Mýto ČR cesta zpět 0 0 

Cyklovlek 640*2 1280 

Parkovné 50*25,70 1285 

Ubytování řidičů 35*4*25,70 3598 

Stravné (4*10*25,7) 1028 

Celkem  49056 

Dph Slovensko (49056*438,5)/640*0,19 6386,09 

Doprava celkem  55442,09 

[vl. zdroje, 8,31] 

V celkovém počtu kilometrů je zahrnuto i 5% na objížďky, o to je celkový počet  

vyšší. V čekací době nejsou zahrnuty hodiny placené paušálem.  V této době se počítá 

s prvním a posledním dnem, ostatní dny jsou placeny paušálem. V paušálu jsou zahrnuty 

čekací hodiny a ujeté kilometry za den. [vl. zdroje] 

Výše mýta na Slovensku je 11,89 Eur cestou tam a cestou zpět je to 12,34 eur. Přepočet 

na české koruny činí 625,03 Kč. [Vl. zdroje] 

Výše parkovného je odhadnuta na 50 Eur. [vl. zdroje] 

Řidič a průvodce jsou ubytování ve dvojlůžkovém pokoji se sazbou za 35 Eur jednu 

noc, celkově jsou hrazeny 4 noci. 

K ceně musíme připočítat DPH za průjezd Slovenskem (19%). 

Celková cena dopravy dosáhne výše 55442,09 Kč. 

Vzorec pro výpočet DPH za průjezd =  

 (Cena celkem * počet km ujetých na Slovensku)/počet km celkem *19% 
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5.6.1 Kalkulace průvodce 

Tab. 5. 7 Kalkulace průvodce 

Náklady průvodce Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Plat průvodce 8 000,00 1680 9680 

Sociální pojištění 9% 720 - - 

Zdravotní pojištění 26% 2080 - - 

Strava 1028 - - 

Ubytování 3598 - - 

Cestovní pojištění 110 - - 

Místní poplatek 102,8 - - 

Náklady celkem 15638,8 1680 17318,8 

[vl. zdroje, 8] 

Průvodce je placen přesně stanovenou částkou. Zájezd trvá 5 dní, což činí 8 000 Kč. 

Z této částky vypočítáme sociální a zdravotní pojištění. Přičteme stravné, které tvoří večeře za 

10 Eur, snídaně je v ceně ubytování. Cenu za ubytování (4 noci * 70 Eur * 25,700)/2. Další 

položkou je cestovní pojištění ve výši 110 Kč. Poslední položkou je místní poplatek, který 

činí 1 Euro za den. 

Tab. 5. 8 Výpočet času stráveného v navštívených zemích pro průvodce 

Den Stát 
Hodinové rozmezí 

v daném státě 

Celkový čas strávený 

v daném státě 

1. ČR 13:30 – 16:00 02:30 

1. Slovensko 16:00 – 24:00 08:00 

2. - 4. Slovensko 00:00 – 24:00 24:00 

5. Slovensko 00:00 – 13:30 13:30 

5. ČR 13:30 – 15:30 02:00 

[vl. zdroje, 8] 

Tabulka zobrazuje čas, který stráví průvodce v zahraničí. Podle časů jsou počítány 

nároky na stravné. 

1. Den 

Doba strávena v ČR je kratší než 5 hodin, proto nemá průvodce nárok na stravné. 

Na Slovensku stráví 8 hodin. To je víc než hodina, ale méně než 12 hodin. Průvodce má 

nárok na 1/3 stravného. Sazba stravného na Slovensku činí 35 Euro na den, tato sazba mu 
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bude snížena ještě o 25% za večeři. Výše stravného za první den je (35*0,75/(1/3)) = 8,75 

Eur.  

2. - 4. Den 

Průvodce strávil celých 24 hodin na Slovensku, sazba 35 Euro je snížená o 25% za  

snídani a o 25% za večeři. Průvodce má nárok na stravné ve výši (35*0,5) = 17,5 Euro. 

5. Den 

Na Slovensku byl průvodce víc jak 12 hodin, ale méně než 18 hodin má nárok na 2/3  

stravného. Stravné mu bude sníženo o 25% za snídaní. Stravné bude ve výši (35*0,75)/3*2= 

17,5 Euro. V ČR nemá průvodce nárok na stravné, protože doba je kratší než 5 hodin. 

Celkový nárok na stravné je 78,75 Euro (8,75+17,5+17,5+17,5+17,5). Průvodci vznikne  

nárok na stravné ve výši 2023,88Kč (78,75*23,7). [17,18] 

5.6.2 Kurzovní riziko 

Při kalkulaci plateb v cizí měně je nutné počítat i s kurzovním rizikem, které je  

obvykle 10% z nákladů hrazených v cizí měně. (Kunešová). Kurz při počítání kalkulace 

je 25,700Kč/Euro, zvýšený kurz o 10% je 28,27Kč/Euro. 

5.6.2.1 Kurzovní riziko u dopravy 

Tab. 5. 9 Kalkulace dopravy s kurzovním rizikem 

DPH na Slovensku 248,49 Eur 

Parkovné 50 Eur 

Ubytování řidičů 35 Eur 

Mýtné 24,32 Eur 

Náklady Celkem v Euru 357,81 Eur 

Náklady celkem v Kč při kurzu 25,7 Kč za 1 Euro 9195,72 Kč 

Náklady celkem při zvýšení o 10% = 28,27 Kč za 1 Euro 10115,29 Kč 

Kurzovní riziko v Kč - doprava 919,57 Kč 

[vl. zdroje, 8] 

Dopravní náklady v Eurech činí 357,1 Euro. Kurzovní riziko je ve výši 917,75 Kč. 

Výpočet kurzovního rizika (357,1*25,7) - (357,1*28,27) = 917,75Kč. 
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Kurzovní riziko ubytování 

Tab. 5. 10 Kalkulace ubytování s kurzovním rizikem 

Pokoje 

Cena 

za 4 

dny se 

snídaní 

v Eur 

Cena za  

4 dny na 

1 os. 

v Eur 

Cena za 

ubytování 

za os. v Kč 

při kurzu 

25,7 Eur 

Cena za 

ubytování 

za os. v Kč 

při kurzu 

28,27 Eur 

Kurzové 

riziko 10% 
Celkem 

2 lůžka 400 40 598 3957,8 59,8 3957,8 

2+1 lůžko 392 116 981,2 3279,32 98,12 3279,32 

Rodinný 96 12 878,4 3166,24 87,84 3166,24 

2 lůžkový 

pro 1 os. 
800 80 196 7915,6 19,6 7915,6 

[vl. zdroje, 8] 

Kurz Eur je platný k 29. 4. 2013 a jeho výš je 25,700. 

Kurzové riziko ve výši 10% za 1 Euro bude 28,27 Eur. 

5.6.2.2 Kurzovní riziko – stravování 

Tab. 5. 11 Kalkulace stravování s kurzovním rizikem 

Stravování po celý pobyt v Eur 40 

Náklady celkem v Eur 40 

Náklady celkem v Kč při kurzu 25,70 Kč za 1 Euro 1028 

Náklady celkem v Kč při kurzu 28,27 Kč za 1 Euro 1130,8 

Kurzovní riziko v Kč - stravování 102,8 

[vl. zdroje, 8] 

Součástí stravování je večeře, snídaně jsou v ceně ubytování. Celkové náklady na 

večeře činí 40 Euro. Kurzovní riziko je 102,80 Kč. 
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5.6.3 Kalkulace nákladů nakoupených služeb 

Tab. 5. 12 Kalkulace nepřímých nákladů 

Nepřímé náklady nakoupených 

služeb 
Cena 

Doprava 55442,09 

Kurzovní riziko 919,57 

Celkem 56361,66 

Nepřímé náklady na 1 osobu 1878,72 

[vl. zdroje, 8] 

U nepřímých nákladů se počítá s rizikem neobsazenosti, které je 30%. 

Tab. 5. 13 Kalkulace přímých nákladů 

Přímé náklady na nakoupené služby Cena v Kč 

Ubytování se snídaní 3957,8 

Kurzovní riziko ubytování 359,75 

Stravování 1028 

Kurzovní riziko stravování 102,8 

Cestovní pojištění 110 

Přímé náklady celkem 5558,34 

[vl. zdroje, 8] 

 V tabulce jsme jako výchozí ubytování vzali dvoulůžkový pokoj. Tabulka zobrazuje 

přímé náklady nakoupených služeb, které jsou variabilní. Variabilní jsou proto, že volím 

z více druhu pokojů. Ostatní pokoje jsou zobrazeny níže. Podle zvoleného ubytování dochází 

ke změně ceny ubytování a kurzovního rizika. 

 Přímé náklady na 1 účastníka včetně kurzovního rizika 10% jsou ve výši 5558,34 Kč. 

Cestovní pojištění činí 110 Kč na celý zájezd za jednoho účastníka. [Vl. výzkum] 

Tab. 5. 14 Náklady celkem na 1 účastníka 

Přímé + nepřímé náklady v Kč 7437,06 

Přirážka CK 20% včetně DPH 21% v Kč 1799,77 

[vl. zdroje, 8] 

Tabulka ukazuje celkové náklady na 1 účastníka, které se liší podle typu ubytování. Při 

změně ubytování se změní i přirážka a velikost DPH. Další typy ubytování jsou znázorněny 

níže. 

Nepřímé náklady jsou 1878,72 Kč + přímé náklady 5558,34 = 7437,06 Kč 
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Přirážka je 20% = 7437,06*0,20=1487,41 

DPH 21%  z 1487,41 *0,21 = 312,36 

Přirážka + DPH = 1799,77 

5.6.4 Kalkulace nákladů vlastní služeb 

Tab. 5. 15 Nepřímé náklady na vlastní služby 

Nepřímé náklady na vlastní služby Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Průvodce 15638,8 680 17318,8 

Kurzovní riziko průvodce 102,8 - 102,8 

Celkem nepřímé náklady 15471,6 680 17151,6 

Nepřímé náklady na 1 účastníka 515,6 60 571,72 

[vl. zdroje, 8] 

Kurzovní riziko průvodce je počítáno ze stravného, které je ve výši 40 Eur. 

Stravné v Eurech : 

(40*28,27) – (40*25,70) = 102,8 Kč 

Přímé náklady na vlastní služby nejsou žádné. 

Tab. 5. 16 Celkem náklady na vlastní služby 

Celkem náklady na vlastní služby za 1 účastníka 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena včetně 

DPH 

Nepřímé a přímé náklady 515,6 56 571,72 

Přirážka CK 20 % 103,12 11,2 114,34 

[vl. zdroje, 8] 

Přímé náklady byly 0 Kč, proto se celkové náklady počítají jen z nepřímých nákladů. 

Přirážka CK je 20%. [8] 

5.6.5 Celková rekapitulace výpočtu zájezdu 

Celková kalkulace zájezdu se liší podle typu ubytování, zda jde o dvoulůžkový pokoj, 

dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, nebo rodinný pokoj. Cena zahrnuje povinné pojištění proti 

úpadku, které činní 0,5 % z celkové ceny. Jednotlivé ceny jsou určeny pro jednoho zákazníka. 
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Tab. 5. 17 Celková rekapitulace výpočtu při ubytování na dvoulůžkovém pokoji 

Rekapitulace při 

ubytování ve 

dvoulůžkovém 

pokoji 

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Zvláštní režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
1878,72 394,53 2273,25 

Přímé náklady na 1 

účastníka 
5558,34  5558,34 

Marže 1487,41 312,36 1799,77 

Běžný režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
515,6 56 571,72 

Marže 103,12 11,2 114,34 

Náklady celkem 9534,19 774,09 10317,42 

Prodejní cena - - 10500 

Povinné pojištění 

proti úpadku na 

osobu 

52,5 - - 

Náklady celkem 9586,69 774,09 10360,78 

Úprava marže 34,25 9,11 43,36 

Marže celkem 1624,78 332,67 1957,47 

[vl. zdroje, 8] 

Celková cena zájezdu činí 10 500 Kč za jednu osobu. [Vl. výzkum] 

Pojištění proti úpadku činí 0,5 % z ceny zájezdu což je 105 00 Kč.  

Výše pojištění je 52,50 Kč. 

Výše marže pro CK je 1957,47 Kč včetně DPH 21%. [Vl. výzkum] 
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Tab. 5. 18 Celková rekapitulace výpočtu při ubytování na dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou 

Rekapitulace při 

ubytování ve 

dvoulůžkovém 

pokoji 

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Zvláštní režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
1878,72 394,53 2273,25 

Přímé náklady na 1 

účastníka 
4818,24  4818,24 

Marže 1339,39 281,27 1620,66 

Běžný režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
515,6 56 571,72 

Marže 103,12 11,2 114,34 

Náklady celkem 8655,07 743 9398,21 

Prodejní cena - - 9600 

Povinné pojištění 

proti úpadku na 

osobu 

48 - - 

Náklady celkem 8703,07 743 9446,24 

Úprava marže 37,94 10,09 48,03 

Marže celkem 1480,45 302,56 1783,03 

[vl. zdroje, 8] 

Při ubytování v dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou by cena zájezdu dosahovala pro 

jednoho účastníka 9600 Kč včetně 21% DPH. Došlo ke změně přímých nákladů nakoupených 

služeb na 1 účastníka, což mělo za následek změnu velikosti přirážky včetně DPH. 

Výše marže pro CK je 1783,03 Kč včetně DPH 21%. [Vl. výzkum] 
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Tab. 5. 19 Celková rekapitulace výpočtu při ubytování v rodinném pokoji 

Rekapitulace při 

ubytování ve 

dvoulůžkovém 

pokoji 

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Zvláštní režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
1878,72 394,53 2273,25 

Přímé náklady na 1 

účastníka 
4836,24  4836,24 

Marže 1342,99 282,03 1625,02 

Běžný režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
515,6 56 571,72 

Marže 103,12 11,2 114,34 

Náklady celkem 8676,67 743,76 9420,57 

Prodejní cena - - 9650 

Povinné pojištění 

proti úpadku na 

osobu 

48,25 - - 

Náklady celkem 8724,92 743,76 9468,62 

Úprava marže 37,96 10,09 48,05 

Marže celkem 1484,07 303,32 1787,41 

[vl. zdroje, 8] 

Při ubytování v rodinném pokoji by cena zájezdu činila 9 650Kč včetně DPH. 

Marže pro CK je ve výši 1787,41 včetně DPH 21%. 
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Tab. 5. 20 Celková rekapitulace při ubytování 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 

Rekapitulace při 

ubytování ve 

2lůžkovém pokoji 

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Zvláštní režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
1878,72 394,53 2273,25 

Přímé náklady na 1 

účastníka 
9156,4  9156,4 

Marže 2207,02 463,74 2670,76 

Běžný režim - - - 

Nepřímé náklady na 

1 účastníka 
515,6 56 571,72 

Marže 103,12 11,2 114,34 

Náklady celkem 13860,86 925,47 14786,47 

Prodejní cena - - 14900 

Povinné pojištění 

proti úpadku na os. 
74,5 - - 

Náklady celkem 13935,36 925,47 14860,97 

Úprava marže 58,85 15,65 74,5 

Marže celkem 2368,99 463,59 2859,6 

[vl. zdroje, 8] 

Při ubytování jednoho účastníka na dvoulůžkovém pokoji cena zájezdu 14 900 Kč. 

Marže pro CK je ve výši 2859,6 Kč včetně DPH 21%. 

Tab. 5. 21 Porovnání marží při jednotlivých typech ubytování 

Typ ubytování 
Marže bez DPH v 

Kč 
21% DPH 

Celková marže 

včetně DPH 21% 

Dvoulůžkový pokoj 1624,78 332,67 1957,47 

2 lůžkový pokoj 

s přistýlkou 
1480,45 302,56 1783,03 

Rodinný pokoj 1484,07 303,32 1787,41 

Dvoulůžkový pokoj  2368,99 463,59 2859,6 

[vl. zdroje, 8] 
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Z tabulky vyplývá, že CK měla největší marži při ubytování v rodinných pokojích. To 

není produktivní, protože rodinný pokoj je pro 4 lidi. Nejmenší marži má CK při zvolení 

ubytování v dvoulůžkovém pokoji. 

5.6.6 Složky ceny zájezdu 

Obr. 5. 16 Graf složek ceny zájezdu 

 

[vl. zdroje, 8] 

Graf ukazuje jednotlivé složky ceny zájezdu v procentech. Graf vychází z ceny 

10 500Kč. Procenta jsou orientační. Nejvvíce se v grafu projevují, strava, doprava a marže 

CK, nejméně se projevuje pojištění proti ůpadku. 

5.6.7 Možnosti jak snížit cenu zájezdu 

Cenu zájezdu by mohla snížit nižší marže pro CK, snížení mzdy průvodce, nižší cena za 

dopravu, při větší kapacitě autobusu. Sleva za ubytování díky dlouhodobé spolupráci s CK. 
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6  ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem, návrhem a kalkulací cykloturistickéhó 

zájezdu. Jako cílovou lokalitu jsem si zvolila Vysoké Tatry.  Hlavní důvod proč jsem si 

zvolila tuto destinaci, je ten, že jsem měla možnost Vysoké Tatry navštívit osobně a viděla 

jsem přírodní krásy Vysokých Tater. Díky kolu jsem poznala okolí Vysokých Tater. Při jejich 

popisu jsem ve velké míře využila knižní a internetové zdroje. 

Při tvorbě programu zájezdu jsem zjistila, že ve Vysokých Tatrách je velké množství 

cyklistický tras. Úroveň tras jsem zvolila podle úrovně náročnosti tak, aby vedly zajímavými 

místy a ukázaly nám krásy Vysokých Tater. V případě, že by cyklisté nemohli na daný vrchol 

či jiné výše položené místo vyjet na kole, mohou využit lanovku, vlek nebo tam mohou vyjít 

pěšky. 

Za dopravní prostředek jsem zvolila autobus, který považuji na velmi ideální dopravní 

prostředek pro obdobný druh zájezdu. Autobusy mají relativně velkou kapacitu a jsou 

schopné za sebou tahat cyklovkleky, které pojmou dostatečný počet kol. Přesun autobusem je 

vcelku rychlý. 

Při vytváření kalkulací jsem se snažila o to, aby byla přesná a výstižná. Při zhotovení 

kalkulace jsem počítala s nižšími maržemi pro cestovní kancelář, při vyšších maržích, by 

rostla i cena zájezdu. Celková cena zájezdu je spíše vyšší a v porovnání s ostatními 

cestovními kancelářemi je konkurenceschopná. 

Rozdíl v ceně mého zájezdu a zájezdů, které nabízí cestovní kanceláře, tvoří hlavně 

dodavatelské služby. Cestovní kanceláře jako dodavatelé čerpají nejrůznější slevy, výhody a 

jiné akce od svých dodavatelů. Tyto akce a slevy se mi nepodařilo zjistit, proto jsou mé ceny 

zájezdu vyšší.  

Domnívám se, že tento cykloturistický zájezd by byl pro cestovní kanceláře a jejich 

klienty velmi zajímavý a atraktivní. 

V příloze bakalářské práce je vyhotoven návrh letáku cykloturistkého zájezdu do 

Vysokých Tater. 
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