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Příloha č.2 Druhy cestovního ruchu 

Kritérium Čertík, M.1 Novacká, L.2 

 

Místo 

realizace CR 

(Čertík) 

 

 

Místo 

realizace a  

vztah 

k platební 

bilanci 

(Novacká) 

 

Domácí cestovní ruch – aktivity spojené 

s účastí občanů dané země na 

cestovním ruchu v rámci jejího území. 

 

Zahraniční cestovní ruch (dle definice 

WTO „international tourism“) – souhrn 

aktivit spojených s příjezdem občanů ze 

zahraničí do dané země nebo občanů ze 

zahraničí danou zemí projíždějících a 

aktivit spojených s výjezdy občanů dané 

země do zahraničí. 

 

Vnitrostátní (vnitřní) cestovní ruch – 

souhrn aktivit spojený s domácím  a 

výjezdovým cestovním ruchem. 

 

Světový cestovní ruch – veškerý 

cestovní ruch ve světě spojený 

s překročením hranic států. 

 

Domácí cestovní ruch, kterým se rozumí 

realizace cestovního ruchu pro domácího 

účastníka cestovního ruchu na území vlastního 

státu. Domácí cestovní ruch je vždy chápan 

jenom v rámci geografického prostoru jednoho 

státu. Důvodem tomu je existence 

Shengenského prostoru na území většiny 

evropských států, kdy účastník nepociťuje 

bariéry při přemísťování se přes hranice. 

 

Zahraniční příjezdový cestovní ruch = aktivní. Je 

to přínos pro platební bilanci státu z toho 

důvodu že zahraniční klient za všechny služby 

platí podnikatelským subjektům cestovního 

ruchu daného státu v domácí či konvertibilní 

měně. 

 

Zahraniční výjezdový cestovní ruch = pasivní. 

Pro podnikatelské subjekty domácího státu 

představuje výdaje spojené s úhradou za služby, 

poskytované naším občanům v zahraničí, a které 

za tyto služby platí v konvertibilní měně. 

Výjezdový cestovní ruch je ve velkém rozsahu 

pasivum pro platební bilanci. 

 

Vztah 

k platební 

bilanci státu 

 

Příjezdový cestovní ruch (dle definice 

WTO „inbound tourism“, jinak též 

„incoming tourism“) – aktivity spojené 

s příjezdem  zahraničních osob do dané 

země; z pohledu platební bilance 

 

Je popsáno v předchozím sloupci. Novacká 

spojuje místo realizace a vztah k platební bilanci 

do jednoho typu CR. 
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znamená příjezdový cestovní ruch 

přínos, je proto též nazýván aktivním 

cestovním ruchem (ACR). 

 

Tranzitní cestovní ruch – aktivity 

spojené s tranzitem zahraničních osob 

přes danou zemi; z pohledu platební 

bilance znamená tranzitní cestovní ruch 

přínos, a je proto součástí aktivního 

cestovního ruchu. 

 

Výjezdový cestovní ruch (dle definice 

WTO „outbound tourism“, jinak též 

„outgoing tourism“) – aktivity spojené 

s výjezdem občanů dané země do 

zahraničí; z pohledu platební bilance je 

výjezdový cestovní ruch spojen 

s vývozem devizových prostředků. 

 

Délka trvání 

 

Krátkodobý cestovní ruch – krátkodobé 

pobyty do 3 dnů zahrnující 2 

přenocování. 

 

Dlouhodobý cestovní ruch – pobyty 

delší než  3 dny 

 

Krátkodobý cestovní ruch. V současnosti 

neexistuje žádná konkrétní úprava, který by 

kvantifikovala délku trvání pobytu pro 

krátkodobý cestovní ruch. Délka trvání se totiž 

v jednotlivých státech líší. Například v Německu a 

Švedsku je táto délka 5 noci, v Belgie, Holandsku 

a Švýcarsku táto délka činí 4 noci a například 

v Rakousku délka trvání ve smyslu krátkodobého 

cestovního ruchu činí 3 noci. 

 

Dlouhodobý cestovní ruch. Dlouhodobý cestovní 

ruch neměl by přesáhovat 12 měsíců pobytu. 

 

 

 

Způsob 

zabezpečení 

průběhu 

(účasti) CR 

 

Organizovaný cestovní ruch – účast je 

zajišťována prostřednictvím cestovní 

kanceláře nebo jiného 

zprostředkovatele. 

 

 

Organizovaný cestovní ruch je zorganizován 

podnikatelskými subjekty specializujícími na 

oblast cestovního ruchu (cestovní kanceláře, 

cestovní agentury) a to bez rozdílu na to, jestli je 

zorganizován pro skupinu účastníků či pro 

jednotlivce. 



Neorganizovaný cestovní ruch – účast si 

zajišťuje sám účastník, resp. účastníci. 

 

Individuální cestovní ruch ( neorganizovaný) 

v minulosti se hodně používal v rámci 

krátkodobého cestovního ruchu při vycestování 

na jeden den. S příchodem doby informačních 

technologii a internetu možnosti individuálního 

cestovního ruch se velmi rozšířili. V dnešní době 

existuje velké množství informačních 

cestovatelských portálů, fórum, rezervačních a 

distribučních systémů, elektronických platebních 

systémů, online map a vyhledavačů tras, což 

mnohem zjednodušuje cestování v rámci 

individuálního, neorganizovaného cestovního 

ruchu a otevírá možnosti pro každého, kdo umí 

používat internet nebo alespoň má vedle sebe 

někoho, kdo tuto schopnost má a je ochotny 

pomoct. 

V současnosti cestování v rámci individuálního 

cestovního ruchu je celosvětově rostoucím 

trendem a počet účastníků se neustálé zvětšuje. 

 

Způsob účasti  

a formy  

úhrady 

nákladů  

na účasti 

 

Volný cestovní ruch (komerční) – 

účastník si hradí účast sám, přičemž 

jeho účast není ničím podmíněna. 

 

Vázaný cestovní ruch (nekomerční) – 

účastník hradí pouze část nákladů 

spojených s účastí (zbývající část hradí 

např. zaměstnavatel, zdravotní 

pojišťovna apod.), přičemž tato účast je 

podmíněna splněním určité podmínky 

(např. zdravotní pojištění, členství 

v odborech apod.) 

 

Komerční cestovní ruch je v plném rozsahu 

hrazen občany na vlastní náklady. 

 

Sociální cestovní ruch (v minulosti se mu říkalo 

vázaný cestovní ruch) z větší části je hrazen na 

náklady sociální podpory státu a jen malá, spíše 

symbolická část nákladů je hrazená ze strany 

účastníka. Aby účastník mohl využít sociálního 

cestovního ruchu, musí splnit určité podmínky. 

Tyto podmínky jednoznačně zužuji okruh 

potenciálních účastníků na tábory pro mládež, 

společenské  nebo charitativní organizace, 

cestovní ruch odborníků, nadace, kluby apod.  

V období přechodu na tržní ekonomiku zařízení 

pro sociální cestovní ruch začali ve velkém 

poskytovat služby i pro komerční cestovní ruch 

aby zabezpečili permanentní využití ubytovacího 

zařízení, které je důležité po ekonomické 

stránce. 

Co se týče vztahu zaměstnavatele a 

zaměstnance, zaměstnavatel muže svým 

zaměstnancům a jejích rodinným příslušníkům 

poskytovat možnosti cestování v rámci sociálního 



cestovního ruchu.  

Je důležité zdůraznit i  to, že sociální cestovní 

ruch se muže realizovat nejenom v zařízeních 

tohoto typu cestovního ruchu, ale zároveň i 

v zařízeních pro komerční cestovní ruch. 

 

 



Příloha č. 3 Hotelová klasifikace Hotelstars Union - 

SUPERIOR
3
 

 (2010 – 2012) 

- Každodenní úklid pokoje 

- 100% pokojů má barevnou TV včetně dálkového ovladače (nebo nabízí možnost TV 

zapůjčit) 

- Stůl a židle 

- Mýdlo nebo tekuté tělové mýdlo, 1 ručník na osobu 

- Služby recepce k dispozici 

- Možnost přijetí a odesílání faxů 

- Veřejně přístupný telefon pro hosty 

- Nabídka snídani 

- Nabídka nápojů v hotelu 

- Možnost uložení cenností 

 (2010 – 2012) 

- Každodenní úklid pokoje, každodenní výměna ručníků na požádání 

- 100% pokojů má barevnou TV včetně dálkového ovladače (nebo nabízí možnost TV 

zapůjčit) 

- Světlo na čtení vedle lůžka 

- Přísada do koupele nebo sprchový gel / mýdlo 

- 1 ručník, 1 osuška na osobu, poličky na prádlo 

- Nabídka hygienických předmětů (např. zubní kartáček, zubní pasta, holící souprava) 

- Kreditní karty 

- Snídaně formou bufetu nebo odpovídající snídaňový lístek 

- Možnost uložení cenností 

    (2010 – 2012)  

- 100% pokojů má barevnou TV včetně dálkového ovladače, rozhlas 

- Telefon v pokoji, noční stolek, světlo ke čtení 

                                                           
3
 Ivona Partmanová ve spolupráci s Asociací hotelů a restauraci České Republiky o.s. Nejsou hvězdy jako 

hvězdy. Top hotelnictví : moderně, komfortně, zdravě. únor 2011, vydané na 2011/2012, s. 49-51. ISSN 978-80-

89532-00-1. 

 



- Přístup na internet v pokoji nebo ve veřejných prostorách 

- Topení v koupelně, vysoušeč vlasů, kosmetické ubrousky 

- Zrcadlo na výšku postavy, místo pro uložení zavazadla / kufru 

- Šitíčko, pomůcky na čištění obuvi, služba prádelny a žehlení 

- Polštář a přikrývka navíc na požádání 

- Recepce otevřena 14 hodin, telefonicky dostupná 24 hodin denně, personál hovořící 

dvěma jazyky (čeština / jeden světový jazyk) 

- Místa k sezení v prostoru recepce, pomoc se zavazadly 

- Centrální trezor nebo trezor na pokoji 

- Přehledný systém vyřizování stížností 

- Restaurace otevřená alespoň 5 dnů v týdnu 

    (2010 – 2012)  

- Čalouněné křeslo / pohovka se stolkem 

- Kosmetické produkty (např. sprchovací čepice, pilníček na nehty, bavlněné tampony), 

kosmetické zrcátko, velká odkládací plocha v koupelně 

- Osušky, pantofle na požádání, krejčovská služba – drobné opravy 

- Přístup na Internet a internetový terminál, možnost IT podpory 

- Recepce otevřená 18 hodin, dostupná telefonicky 24 hodin  

- Hotelová hala s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar 

- Snídaňový bufet nebo snídaňový jídelní lístek prostřednictvím Room Service 

- Minibar nebo nápoje 24 hodin denně prostřednictvím Room Service 

- Restaurace s „À la carte“ nabídkou otevřená alespoň 6 dnů v týdnu 

- Zjišťování a vyhodnocování připomínek hostů 

     (2010 – 2012)  

- Produkty osobní péče v lahvičkách, župan na pokoji 

- Internet – PC v pokoji, trezor v pokoji 

- Služba žehlení (navrácení do 1 hodiny), služba čištění obuvi 

- Concierge, bagážista, dveřník 

- Recepce otevřená 24 hodin, vícejazyčný personál (čeština / alespoň dva světové jazyky) 

- Prostorná hala recepce s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar 

- Osobní uvítání každého hosta 

- Minibar a nabídka pokrmů a nápojů prostřednictvím Room Service 24 hodin denně 

- Restaurace s „À la carte“ nabídkou otevřená alespoň 7 dnů v týdnu 

- Kontroly Mystery Guest 



Příloha č. 4 Přehled ubytovacích zařízení v Ostravě 

Název Adresa Kategorie Kapacita Cena v Kč 

 

Mercure 

Ostrava Center 

 

Českobratrská 

18/1742, Ostrava 

 

**** 

 

139 pokojů 

S 1435 - 1976,- 

D 1976-2500,- 

Superior Ap 4680 - 5220,- 

Juniour Suite  3330-

3870,- 

Superior (2 single beds or 

1 double +sofa) 2517-

3059,- 

Park Inn Hornopolní 

3313/42, Ostrava 

 

**** 

 

185 pokojů 

S, D 2950-3700,- NE-ČT 

S,D 1790,- PÁ+SO 

Clarion 

Congress Hotel 

Ostrava 

Zkracená 2703, 

Ostrava 

 

**** 

 

169 pokojů 

S 2480,- D 3270,-  

3lůžk. 3270,- 

Hotel Brioni Stodolní 8, Ostrava  

**** 

 

44 pokojů 

S, D 2500,- 

Ap 3900,- 

Jan Maria Slívova 1946/7, 

Ostrava 

 

**** 

 

27 pokojů 

S 1800,- D 2800,- 

3lůžk. 3500,- 

Hotel Ruby 

Blue 

Stodolní 11, 

Ostrava 

 

**** 

 

23 pokojů 

S, D 1500,- 

Ap 2500,- 

Hotel 

MaMaison 

Imperial 

Tyršova 1250/6, 

Ostrava 

 

**** 

 

162 pokojů 

S, D 2220,- 

Ap 2600 - 4000,- 

Zámek Zábřeh U Zámku 42/1, 

Ostrava 700 30 

 

**** 

 

18 pokojů 

S 2025 - 5265,- 

D 2565 - 6075,- 

 

Hotel Aron 

Lidická 22/179, 

Ostrava 703 00 

 

**** 

 

16 pokojů  

S 1000 – 1300,- 

D 1500 – 2000,- 



(Beseda)) (39 lůžek) 3lůžk.2000 – 2200, 

4lůžk. 2700,- 

Harmony Club 

Hotel Ostrava 

28. října 170, 

Ostrava 709 00 

 

*** 

 

152 pokojů 

(210 lůžek) 

S 1390,- 

D 2280,- 

M 2580,- 

Hotel Club Trio Pobialová 846/10, 

Ostrava 

 

*** 

 

12 pokojů 

S 1450,- D 2000,-  

3lůžk. 2700,- 

Hotel Palác 

Elektra 

Umělecká 305/1, 

Ostrava 

 

*** 

 

16 pokojů 

S 1300,- D 1900,- 

Ap 2700,- 

Hotel Akord Náměsti SNP 1, 

Ostrava 700 30 

 

*** 

 

12 pokojů 

S 900,- D 1300,- 

 

Hotel Vista 

Kpt. Vajdy 3046/2, 

Ostrava 700 30 

 

*** 

 84 pokojů 

(56x 

standard + 

28x business) 

Standard 950 – 1200,-  

Business 1450 – 1650,- 

Hotel Maria Přívozská 1135, 

Ostrava 702 00 

 

*** 

40 pokojů 

(72 lůžek) 

S 1250,- D 1800,- 

3lůžk. 2100,- 

Hotel 

Metropol 

Jaklovecká 646/8, 

Ostrava 

 

*** 

 

24 lůžek 

S 520,- D 880,-  

Ap 700 – 1400,- 

 

Hotel Plus 

Ruská 3077/135, 

Ostrava 700 30 

 

*** 

 

35 pokojů 

D 1000 – 1400,- 

Ap 1400 – 1800,- 

3lůžk. 1000 – 1800,- 

Hotel Best Keltičkova 60, 

Ostrava 710 00 

 

*** 

 

10 pokojů 

S 750,- D 950,- 

 Ap 1150 

Hotel Bonum Masná 6, Ostrava 

702 00 

 

*** 

 

13 pokojů 

S 1380,- D 2200,- 

Ap 2400 – 2600,- 

Hotel City 

(Savoy) 

Macharova 16, 

Ostrava 702 00 

 

*** 

 

29 pokojů 

S 960 – 1080,- 

S manager 1140 – 1260,- 



(52 lůžek) D 1140 – 1710,- 

 

Hotel Max 

Nádražní 186, 

Ostrava 702 00 

 

*** 

 

20 pokojů 

(55 lůžek) 

S 800 – 1200,- D 1000 – 

1600,- 

3lůžk. 1300 – 2000, 4lůžk. 

1600,- 

Hotel Sport 

Club 

Čkalovova 6144/18, 

Ostrava 708 00 

 

*** 

 

23 pokojů 

(62 lůžek) 

2 os./noc 1200,- 

1 os/noc  800,-  

 

Hotel Nikolas 

 

Nádražní 822/24, 

Ostrava 702 00 

 

*** 

 

22 lůžek + 10 

přistýlek  

S 1050 – 1350,- 

D 1450 – 1750,- 

Ap 1950,- 

 

Hotel Isora 

Antošovická 11/1, 

Ostrava 711 00 

 

*** 

 

 

56 lůžek 

 S 935 – 1045,- D 1145 – 

1745,- 

Ap 1445 – 2195,- 

Hotel „Na 

Kafkové“ 

Kafkova 15, Ostrava 

702 00  

 

*** 

 

21 pokojů 

S 1180,- D 1880,- 

 

Hotel Veronika 

Mírové náměstí 

3d/519 Ostrava  

703 00 

 

*** 

 

5 pokojů 

(121 lůžek) 

**D 700 – 1060,- 

**4lůžk. 1200 – 1920,- 

***D 850 – 1160,- 

***3lůžk. 1740,- 

Hotel 

Ferdinand 

Vrbka 29, Ostrava 

725 26 

 

*** 

 

8 pokojů 

D 900 – 1250, - 

Ap 1900,- 

 

Hotel Garni 

Na Bunčaku 

1114/2, Ostrava 

710 00 

 

*** 

 

18 lůžek 

S od 1100,-  

D od 1300,- 

3lůžk. od 1800,- Ap od 

1400,- 

Hotel Mexiko Bohumínská 

37/158, Ostrava 

712 00 

 

*** 

 

10 pokojů 

S 960 – 890,-  

D 900 -1200,- 

Ap 1500 – 1700,- 



 

Hotel Paradise 

28 října 272, 

Ostrava 709 00 

 

*** 

 

 

19 pokojů 

(48 lůžek) 

S 1000,-  

D 1500 – 1850,-  

Ap 2165 – 2850,- 

 

 

Hotel Safari 

Bohumínská 

1139/67, Ostrava 

710 00 

 

*** 

 

13 pokojů 

(40 lůžek) 

1 os./pokoj 690,- 

2os/pokoj 590,-/os. 

3 – 4 osoby/pokoj 490,-

/os 

 

Hotel Taurus 

 

Těšinská 260, 

Ostrava 

 

*** 

 

21 lůžek 

 

S 900,- D 1400,- 

3lůžk. 1600,- 4lůžk. 

1800,- 

Ap 1700,- 

Hotel Zlatá 

cihla 

Cihelní 744/109, 

Ostrava 702 00 

 

*** 

6 pokojů (12 

lůžek) 

1 osoba 800,-  

2 osoby 1200,- 

 

Můj Penzion 

Výletní 955/1, 

Ostrava – Vratimov  

739 32 

 

Penzion 

 

24 lůžek 

 

210 – 300,-/os./noc 

 

Penzion Anet 

 U Rozvodny 428, 

Ostrava - Vratimov 

 

Penzion 

 

18 lůžek 

 

200 – 300,-/os./noc 

 

Penzion Ben 

J. Šamala 1276/6, 

Ostrava-Polanka 

725 25 

 

Penzion 

 

11 pokojů  

(24 lůžek) 

 

1 os. 400 – 950,- 

2 os. 850 – 1400,- 

 

Penzion D.M.Z. 

Kollárova 3,  

Ostrava 709 00 

 

Penzion 

 

17 pokojů 

S 900,- D 1490,-  

3lůžk. 2100,- Manager 

1790,- Ap 2200,- 6lůžk. 

3600,- 

Penzion Exotic Přemyslovců 

599/31, Ostrava  

709 00 

 

Penzion 

 S 800,- D 1000,- 

D s přistýlkou 1500,- 



Penzion JV bar Palackého 582/30, 

Ostrava 702 00 

 

Penzion 

 

16 lůžek 

 

S 900,- D 1200,- 

Penzion 

Lhotka 

Petřkovická 

125/12a Ostrava 

725 28 

 

Penzion 

 

23 lůžek 

 

1300 – 2100,-/pokoj 

Penzion 

Magda 

Rokycanova 24, 

Ostrava 716 00 

 

Penzion 

 

3 pokoje (6 

lůžek) 

 

1 os. 650,- 2 os. 850,- 

Penzion na 

Cihelní 

 

Tomkova 7,  

Ostrava 702 00 

 

Penzion 

 

9 pokojů 

 

600 – 1000,- pro 2 osoby 

Penzion Olymp Vřesinská 115/63, 

Ostrava 708 00 

 

Penzion 

 

6 pokojů (14 

lůžek)  

 

560 – 1190,-/pokoj 

Penzion 

Orchidea 

Daliborova 498/20, 

Ostrava 709 00 

 

Penzion 

 600,-/osoba 

1000,-/2 osoby 

1200,-/3 osoby 

Penzion 

Sokolská 

Sokolská třída 

930/131, Ostrava 

702 00 

 

Penzion 

6 pokojů (13 

lůžek) 

 

200 – 550,-/osoba/den 

Penzion 

Třebovický 

mlýn 

Na Heleně 5004/2, 

Ostrava 722 00 

 

Penzion 

 

7 pokojů 

D 1 os. 900,- 2 os. 1250,- 

3lůžk. 1500,- 

4lůžk. 1250 – 1600,- 

Penzion u 

Kyblíků 

Serafinova 580/37, 

Ostrava 719 00 

 

Penzion 

 

32 lůžek 

 

600 – 1270,-/pokoj/noc 

Penzion u 

Rašků 

Binarova 407/32, 

Ostrava 715 00 

 

Penzion 

 

16 lůžek  

S 1050- D 1350,- 

Ap 1490 – 2500,- 

Penzion U 

Špačků 

Sadová 1278/17, 

Ostrava 702 00 

 

Penzion 

 

5 pokojů (10 

lůžek) 

 

1 os. 980,- 



2 os.1100 – 1450,- 

Penzion Ve 

Dvoře 

Nádražní 3315/19a, 

 Ostrava 702 00 

 

Penzion 

 

8 pokojů (14 

lůžek) 

S 1300,- D 1 os. 1500,- 

D 2 os. 1700,- 

D 2 os.+ přistýlka 1900,- 

Penzion 69 Slavníkovců 657/8, 

Ostrava 709 00 

Penzion 2 pokoje (10 

lůžek) 

1500 – 500,-/osoba/den 

Zámek Poruba Nábřeží SPB 60, 

Ostrava 

 

Penzion 

  

D 1290,- 

 

Penzion Aida 

Pustkovecká 4/108, 

Ostrava 708 00 

 

Penzion 

 

7 pokojů (14 

lůžek) 

D 1 os. 750,- 

D 2 os. 1150,- 

Penzion Na 

Bezděku 

Na Bezděku 

5456/12, Ostrava 

722 00 

 

Penzion 

  

1 osoba 600,-  

2 osoby  800,- 

Koleje VŠB 

Ostrava 

Studentská 1770/1, 

Ostrava 708 00 

Studentské 

koleje – 

hotelová část 

 

120 lůžek 

S 550,- 

D 560 – 660,- 

Ap 800 – 1100,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


