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1. ÚVOD 

Cestovní ruch je podstatnou součástí dnešní společnosti. Kaţdým rokem, se díky 

cestovnímu ruchu, dává do pohybu přibliţně 1 miliarda lidí, kteří ve volném čase cestují za 

rekreací, poznáním, adrenalinovými a dalšími záţitky. Cestovní ruch umoţňuje obnovu 

duševních a fyzických sil a smyslné vyuţití volného času. Stává se také motivačním 

prvkem, díky kterému se snaţíme osvojit si cizí jazyk. 

V České republice je velké mnoţství cestovních kanceláří. Podle českého 

statistického úřadu jich bylo v roce 2006 registrováno 833. Na základě informací 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, bylo v březnu letošního roku evidováno 

téměř 1420 cestovních kanceláří. Podle Tomia Okamury, mluvčího Asociace českých 

cestovních kanceláří a agentur, stojí za nárůstem počtu cestovních kanceláří rozsáhlé 

kontroly, které Česká obchodní inspekce plánuje zahájit od dubna letošního roku. Mnohé 

subjekty tedy musely legalizovat svoje podnikání, které dosud vykovávaly pololegálně, 

nebo zcela "na černo". 

V dnešní době míří drtivá většina obyvatelstva za krásnými rozlehlými pláţemi 

a čistým mořem. Jsou ovšem i tací turisté, kteří v touze po autentických záţitcích hledají 

turistické destinace, jako je Indie, Čína, Nepál a další. Tito turisté touţí po poznání místní 

kultury či adrenalinových záţitcích, které tyto lokality nabízejí ve velkém mnoţství. Tyto 

destinace také nabízejí moţnost setkání s realitou, tak jak ve skutečnosti je, kterou určitě 

nelze zaţít při luxusních dovolených v drahých hotelích.   

1.1. Metodika zpracování a cíl práce  

Ke zpracování kapitoly o dosavadním stavu poznání jsem pouţil odbornou 

literaturu, díky které jsem mohl přesně vysvětlit pojmy – cestovní ruch, cestovní kancelář, 

trh cestovního ruchu a další. V praktické části jsem vyuţil kniţní zdroje k popisu Indie 

jako cílové destinace. Provedl jsem terénní šetření českých cestovních kanceláří a zjistil 

jejich nabídky produktů a destinací v Indii. Pro doplnění dalších informací mi poslouţily 

webové stránky, kde jsem získal kartografické a hydrologické údaje. Na základě těchto 

údajů jsem zpracoval kapitolu o výsledcích průzkumu a doporučení. 

 Cílem této bakalářské práce je prozkoumat český trh a seznámit s nabídkou zájezdů 

do Indie, zjistit faktory, které ovlivňují české turisty při rozhodování o tom, jestli budou 
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trávit dovolenou v Indii či nikoliv. Součástí této práce je také obecné představení Indie 

a jsou zde uvedeny informace, o kterých by měl být kaţdý turista informován, pokud se 

chystá cestovat do Indie. Doporučení se týkají výběru vhodné doby zájezdu, očkování, víz 

a rad při cestování. Také je porovnána cena zájezdů a kvalita poskytovaných sluţeb 

jednotlivých cestovních kanceláří.  
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2. DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ 

 Tato kapitola je zaměřena na poznatky týkající se cestovního ruchu, mezinárodního 

cestovního ruchu, cestovních kanceláří, trhu cestovního ruchu, marketingu a geografie 

cestovního ruchu.  

2.1. Cestovní ruch 

Pro vymezení pojmu cestovní ruch, existuje řada definic. Za jednu 

z nejvýstiţnějších definic, lze povaţovat definici WTO (Světová organizace cestovního 

ruchu), která charakterizuje cestovní ruch jako: „činnost lidí spočívající v cestování 

a pobytu v místech mimo místa jejich obvyklého pobytu po dobu kratší jednoho uceleného 

roku za účelem využití volného času, obchodu a jinými účely“. [2, str. 6] 

Při zkoumání cestovního ruchu se dají uplatnit různá hlediska, coţ dokazuje, ţe jde 

o mnohostranný jev. Cestovní ruch lze tedy charakterizovat jako:  

1) „oblast spotřeby, při které jsou uspokojovány lidské potřeby, jako je např. potřeba 

odpočinku, poznávání, potřeba kulturního a sportovního vyžití, lázeňské péče, 

neobvyklých zážitků či kontaktu s lidmi 

2) významnou součást národní ekonomiky, kterou tvoří řada podnikatelských aktivit 

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

stravovací služby, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby. “ [3, str. 12] 

Cestovní ruch je důleţité chápat v jednotě jeho dvou rovin: 

První rovinou je oblast spotřeby, kdy je brán jako způsob uspokojování potřeb, 

a z druhého hlediska se jedná o oblast podnikatelských příleţitostí v mnoha oborech lidské 

činnosti. Cestovní ruch se tedy projevuje jako mnohostranný společenskoekonomický 

jev. [11] 

Cestovní ruch představuje široký trh, který vyţaduje uspokojení různorodých 

potřeb. Tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy a dalších subjektů. [8] 

„Lidé cestují ze dvou důvodů:  

1) Z povinnosti (podnikání, náboženství, návštěva rodiny a přátel, zdravotní důvody 

a další). 

2) Pro potěšení a zábavu (odpočinek, zábava, sport, romantika aj.).“ [8, str. 19] 
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Cestovní ruch jako systém 

„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 jeho okolí – 

vnější prostředí. Jde o ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické 

a ekologické prostředí.“ [4, str. 12] 

Subjekt cestovního ruchu 

„Subjekt cestovního ruchu (tourist subject) 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.“ [4, str. 13]  

„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.  

Turista (tourist) je osoba, která v zahraničním cestovním ruchu splňuje kritéria 

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

přenocováním.  

Výletník (excursionist) je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin 

s tím, že přenocuje v navštíveném místě.“ [12, str. 11] 

Objekt cestovního ruchu 

„Objektem cestovního ruchu 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.“ [4, str. 15] 
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2.2. Mezinárodní cestovní ruch 

Mezinárodní cestovní ruch je souhrn zahraničního příjezdového a výjezdového 

cestovního ruchu. Zahrnuje pohyby účastníků cestovního ruchu mezi státy a regiony. 

„Mezinárodní cestovní ruch je definován jako činnost osob cestujících do míst 

a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, 

za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za 

kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.“ [7, str. 8] 

Mezinárodní cestovní ruch je charakteristický expanzí do celého světa. V minulosti 

se koncentrovaly cesty návštěvníků do několika vybraných států, postupně se však mapa 

turisticky zajímavých regionů rozšířila. [4] 

„Aby se mezinárodní cestovní ruch mohl realizovat, musí být k tomu vytvořeny 

určité podmínky: 

 Společnost musí být na určitém stupni vývoje výrobních sil: 

o musí existovat volné finanční prostředky obyvatelstva, které jsou použity na 

cestování, 

o dopravní prostředky vhodné k překonávání větších vzdáleností, jde 

především o leteckou dopravu. 

o dopravní prostředky by měly být přizpůsobené potřebám cestující veřejnosti 

– klimatizované autobusy vybavené WC, videem, občerstvením apod. 

 

 Mírové podmínky: 

o bez jejich dodržení není možný rozvoj cestovního ruchu, každý válečný či 

teroristický útok se velmi nepříznivě projeví v cestovním ruchu. V oblastech, 

kde se válčí, neexistují normální podmínky života a veškerá činnost je 

podřízena obraně státu a ochraně obyvatelstva. Lidé se bojí cestovat, trpí 

tím především letecká doprava.“ [7, str. 8] 
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2.3. Cestovní kancelář 

„Cestovní kancelář je základní provozní jednotka cestovního ruchu, jejímž 

předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících 

s cestovním ruchem.“ [8, str. 25] 

Podle zákona č. 159/1999 Sb., je cestovní kancelář ţivností koncesovanou 

a vyznačuje se tím, ţe organizuje a prodává zájezdy a nese plnou zodpovědnost za jejich 

realizaci. 

Cestovní kanceláře jsou provozovány jako ţivnosti koncesované a předmětem 

jejich činnosti je: 

 „oprávnění organizovat, nabízet a prodávat zájezdy 

 nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu 

 organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet a prodávat je jiné 

cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 

 zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu 

 zprostředkovávat prodej zájezdů i pro jinou cestovní kancelář 

 prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, 

jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty“. [6, str. 58] 

Cestovní kanceláře se často označují za velkoobchody, které v systému cestovního 

ruchu stojí mezi producentem primárního produktu a maloobchodním prodejcem. Dají se 

také povaţovat za producenty, zpracovávající suroviny, například místa v hotelích 

a letadlech, na produkt, který následně prodávají. Cestovní kanceláře představují jediný 

pravý průmysl cestovního ruchu, který není pouhou podskupinou jiného průmyslu. Mají 

specifickou funkci v systému cestovního ruchu. [8] 

„Cestovní kancelář, známá také pod pojmem touroperátor, vzájemně kombinuje 

sluţby od dílčích dodavatelů a vytváří balíky sluţeb, tzv. „package“. Cestovní kanceláře 

jsou důleţitými obchodními partnery leteckých společností a ubytovacích zařízení, pomocí 

kterých realizují podstatné mnoţství výkonů těchto dodavatelů sluţeb. [8]  
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„Ve výjezdovém (pasivním) zahraničním cestovním ruchu cestovní kanceláře 

zabezpečují a zprostředkovávají jednotlivcům a skupinám především: 

 katalogové (standart) a forfaitové zájezdy a pobyty 

 prodej zahraničních dopravních cenin 

 prodej valut 

 ubytovací a ostatní služby v zahraniční 

 průvodcovské služby 

 dopravní služby všeho druhu 

 cestovní pojištění (pojištění pro cesty a pobyt) 

 ostatní související služby (např. zajišťování víz, apod.)“ [6, str. 60] 

2.4. Trh cestovního ruchu 

Trh cestovního ruchu tvoří podniky cestovního ruchu různých velikostí od malých 

podnikatelských organizací aţ po globální společnosti. Trh cestovního ruchu se skládá 

z celé řady společně působících organizací: [4] 

1. „prodejci zájezdů (cestovní agentury) a cestovní kanceláře (touroperátoři) 

2. dopravní společnosti 

3. komerční ubytovací zařízení 

4. stravovací zařízení 

5. návštěvnické atraktivity 

6. zábavní park“ [4] 

Trh CR se velmi dynamicky mění. Působí na něj řada objektivních i subjektivních 

faktorů: „politické a společenské změny, právní úpravy, vývoj ekonomiky a ekonomická 

situace různých společenských skupin, demografická struktura populace, technologický 

pokrok zejména v dopravě, v informatice a komunikacích, móda, změny životního stylu, 

množství volného času“. [4, str. 62] 

Z hlediska poptávky (a samozřejmě i nabídky) je trh cestovního ruchu výrazně 

diferencován. Jeho segmentaci lze provádět podle hlediska demografického, podle 

motivace a potřeb, podle rozdílné ekonomické situace, podle národnostního sloţení. [4] 
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„Poptávka po cestovním ruchu představuje ochotu účastníků cestovního ruchu 

zaměnit určité množství produktů cestovního ruchu za určité množství peněz, tj. zakoupit 

tyto produkty za peníze. Trh cestovního ruchu se spojuje s jevem označovaným jako cenová 

elasticita. Vyšší ceny se spojují s vyšší kvalitou služeb a zařízení“. [4, str. 63] 

Nabídka na trhu cestovního ruchu 

Nabídku v cestovním ruchu představují veškeré produkty a sluţby zahrnující 

ubytování, stravování, dopravu, informační sluţby, sluţby průvodců, pobytových delegátů 

atd. Všechny tyto sluţby se vyznačují společnou vlastností, a to tím, ţe působí přímo na 

účastníka cestovního ruchu. [3] 

Kaţdý poskytovatel se snaţí o to, aby měl svou nabídku odlišnou od konkurence 

a aby zaujal, co nejvíce potenciálních klientů. Nabídka se tvoří na základě poznání potřeb 

a poţadavků ze strany poptávajících klientů. Všechny produkty a sluţby by měly být 

poskytovány v takové formě a kvalitě, aby s nimi byl případný klient spokojen a předával 

kladné reference svým přátelům, rodině a známým. 

Celkovou nabídku ovlivňuje v cestovním ruchu také atraktivita daného pobytového 

místa. Ta je určována přírodními a kulturními atraktivitami daného místa. Mezi přírodní 

atraktivity náleţí povrch, vodstvo, flóra a fauna, do kulturních se řadí architektonické 

památky, muzea, technické památky, archeologické naleziště atd. Záleţí také na samotné 

povaze účastníka cestovního ruchu, kaţdá osoba má jiné poţadavky a nároky, pro někoho 

můţe být dostatek v místě pobytu lákavější, pro ostatní však nikoliv. [3] 

„Nabídka v cestovním ruchu je členěna do dvou okruhů, přičemž: 

 primární nabídkou představuje především rekreační prostor, který je 

vymezen přírodními i uměle vytvořenými podmínkami; 

 sekundární nabídku zabezpečuje uspokojení sekundárních potřeb klientů. 

Tvoří ji turistická suprastruktura, infrastruktura a všeobecná infrastruktura.  

Mezi charakteristické rysy nabídky náleží: 

 různorodost a komplexnost; 

 vázanost nabídky na rozsáhlé investice; 

 vysoký stupeň pohotovosti k výkonům.“ [8, str. 53] 
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Poptávka na trhu cestovního ruchu 

Poptávka je na trhu cestovního ruchu zastoupena zákazníky a klienty. Toto odvětví 

je známé kolísající poptávkou, coţ je zapříčiněno změnami v trendech, počasí, měnových 

kurzech, ale také finančními moţnostmi potenciálních zákazníků. V současné době je 

moţné sledovat stoupající zájem o pobyty s relaxační náplní, do vzdálenějších míst 

a prodlouţené víkendy. [3] 

„Poptávka je založena na kupní síle zákazníků. Pokud jsou přání podložena 

schopností zaplatit, přání se změní v poptávku.“ [8, str. 52] 

„Poptávka v odvětví cestovního ruchu v sobě obsahuje vždy tři součásti, a to: 

1) Motiv účasti na cestovním ruchu vycházející z potřeb účastníka cestovního 

ruchu. 

2) Požadované služby a zboží nezbytné pro naplnění motivace, tj. potřeb účastníka 

cestovního ruchu. 

3) Požadavky na místo a prostředí, v němž má dojít k uspokojování potřeb.“ 

[8, str. 56] 

CR je charakteristický sezónností, která souvisí především s volbou optimálního 

období pro dovolenou s ohledem na počasí. Cena produktů je v CR sezónnosti výrazně 

ovlivněna a cena dopravy i pobytu můţe být i méně neţ 50% ceny v hlavní sezóně. 

Existuje zde i opačné ovlivňování, tedy snaha o vyuţití přepravních a pobytových kapacit 

i mimo hlavní sezónu/sezóny – nástroji jsou vhodná cenová politika, vytváření různých 

mimosezónních produktů. [14] 

2.5. Marketing cestovního ruchu 

Podstatné rysy marketingu: 

 „je to podnikatelská filozofie, zaměřená na poznání, ovlivnění a maximální 

uspokojení potřeb zákazníků, 

 pokud budou co nejlépe uspokojeny potřeby zákazníků, bude mít podnik vyšší 

výnosy, vyšší zisk, získá výhodnější postavení na trhu, resp. bude dosahovat splnění 

svých cílů“. [3, str. 16] 
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„Při využití marketingu v cestovním ruchu musí být respektována specifika 

cestovního ruchu. Abychom zákazníky v cestovním ruchu ovlivnili co nejúčinněji, tak je 

důležité poznat potenciální skupinu účastníků cestovního ruchu. Této činnosti se říká 

segmentace trhu.“ [3, str. 17] 

V cestovním ruchu můţeme provádět segmentaci účastníků cestovního ruchu např. 

z hlediska země původu, věku, pohlaví, úrovně vzdělání, zaměstnání, sociální skupiny, 

výše příjmů, podle motivů k účasti na cestovním ruchu. [3] 

2.6. Geografie cestovního ruchu 

 Geografie cestovního ruchu je obor zabývající se: 

1) „studiem zákonitostí prostorových aspektů interakce mezi cestovním ruchem 

a rekreací na straně jedné a krajinou na straně druhé. 

2) studiem zákonitostí a činitelů a faktickým rozmístěním CR v oblastech rozličné 

hierarchie (velikosti a ekonomické váhy). 

3) studiem činitelů a rozvoje CR (životní úroveň, urbanizace, životní prostředí, 

infrastruktura). 

4) rozšířením destinací, atraktivit, infrastruktury a služeb CR a předpoklady CR. 

5) geografickým prostorem a předpoklady a rozšířením destinací, atraktivit, 

infrastruktury a služeb CR v tomto prostoru 

6) analýzou a hodnocením předpokladů a rozšíření CR v prostoru (v regionech, 

areálech, střediscích a lokalitách). 

7) prostorovými aspekty CR v globálním, kontinentálním, regionálním a lokálním 

měřítku. 

8) rozšířením CR v globálním, kontinentálním, regionálním a lokálním měřítku. 

Geografii cestovního ruchu je třeba posuzovat z interdisciplinárního přístupu – 

navazuje na poznatky jiných přírodních a společenských věd“. [13, str. 6] 

2.7. Destinace cestovního ruchu 

Destinací myslíme vţdy turistickou destinaci, neboli cílový region a v něm 

konkrétní oblast. V uţším smyslu je destinací cílová oblast v konkrétním regionu, v širším 

slova smyslu je destinací stát, velký region. Kaţdá destinace obsahuje atraktivity CR, 

infrastrukturu CR a sluţby CR. Funkce destinací charakterizuje její prioritní zaměření. [13] 
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2.8. Atraktivity cestovního ruchu  

„Atraktivity CR představují rozsáhlou množinu objektů přírodního, technického, 

kulturně historického a společenského charakteru, které jsou předmětem zájmu turistů 

a tím i nabídky produktů cestovních kanceláří.“ [13, str. 51] 

Kategorie atraktivit cestovního ruchu 

 „Kulturní – archeologické (mohyly, jeskyně), historické, etnografické (obydlí, 

kroje), náboženské, religiózní (poutní), církevní objekty. 

 Technické – dopravní (mosty, tunely), architektonické (mlýny, kovárny), 

hydrologické, hutnické, dřevařské. 

 Společenské – slavnosti, festivaly, koncerty. 

 Obchodní – veletržní areály. 

 Sportovní – soutěže, závody, mistrovství, sportovní a rekreační objekty (aqvapark). 

 Zábavní – zábavní parky.“ [13, str. 51 - 52] 

 

  



19 

3. INDIE JAKO CÍLOVÁ DESTINACE 

CESTOVNÍHO RUCHU 

3.1. Indická republika 

Oficiální název Indie je Indická republika. Hinduisté nazývají svůj stát také hrdě 

Hindustan. "Hindu" je v perštině název řeky Indus, která dala jméno celému subkontinentu, 

a "stan" je opět z perštiny a znamená místo nebo stát. Hindustan označuje celou 

nerozdělenou Indii s dnešním Pákistánem a Bangladéšem. [15] 

Obr. 3.1 Indická republika 

 Zdroj: [27] 

Indická republika je stát leţící na Indickém subkontinentu v Jiţní Asii. Hlavním 

městem Indické republiky je Nové Dillí s populací okolo 312 tisíc obyvatel. Indická 

republika hraničí na severu s Afghánistánem, Čínou, Nepálem a Bhutánem. Na východě 

s Bangladéšem a Myanmarem, na západě pak s Pákistánem. Indie je druhou nejlidnatější 

a zároveň nejrychleji rostoucí zemí světa. Na území o rozloze 3 287 590 km² ţije více jak 

jedna miliarda a sto tisíc obyvatel. [16] [1] 
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Geografie 

Sever Indické republiky ohraničuje Himálajské pohoří, které je pokryto horskými 

ledovci. Na jihu je ohraničena Indickým oceánem. Na západě je Arabské moře a na východ 

moře Bengálské.  Na území Indie se nachází tři velké řeky: Indus, Ganga a Brahmaputra. 

V pohoří Karákórám se nachází druhá největší hora světa K2. Indie by mohla být díky 

svému velkému přírodnímu bohatství jedna z největších zemí světa, avšak stále rostoucí 

populace strhává ţivotní úroveň části Indů na minimum. [16] 

Obyvatelstvo 

V Indické republice ţije mnoho etnických skupin. K dorozumívání pouţívají více 

jak 1000 nářečí. Svatby jsou v Indii  symbolem spojení dvou rodů. Podle tradice vybírají 

rodiče svému dítěti partnera na celý ţivot ještě před jeho narozením. Velkým indickým 

problémem je uţ po dlouhou dobu chudoba. V mnoha vesnicích s malým počtem obyvatel 

není zabudována ani elektřina či jiné stopy civilizace. Odhaduje se, ţe polovina chudých 

lidí ţije v Indii. 

 Graf 3.1 Věkové složení obyvatelstva Indické republiky 

Zdroj: [22] 

 Podle ukazatele světového rozvoje od The World Bank, byl počet obyvatel Indie 

v roce 2009 přesně 1 155 347 700. Indové jsou velmi mladí, téměř třetina obyvatel je 

mladší 15 let, zatímco jen 5 % indické populace jiţ dosáhlo 65 a více let. Věkové rozloţení 

populace představuje ukázkovou progresivní pyramidu, coţ je opak Evropy. Podle 

současného vývoje by měla Indie do dvaceti let předstihnout Čínu v počtu obyvatel. [17] 
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Náboženství 

Indická společnost je spojena s náboţenstvím velmi úzce. Hlavním indickým 

náboţenstvím je hinduismus. Dalšími náboţenstvími, která se v Indii praktikují, jsou 

Islám, Sikhismus, Buddhismus, Dţinismus a Zarathustrismus. Hinduismus odpovídá za 

80 % populace Indie. Druhé největší náboţenství je Islám s 13 % populace.  

Hinduismus - Hinduismus nelze definovat. Nemá svého zakladatele ani ústředního 

boha. Hinduistou se člověk nestává, ale rodí. V pravém smyslu slova to není náboţenství, 

ale způsob ţití. Hindové věří v Brahman. Brahman je věčné a nekonečné, vše co existuje. 

Brahman má tři hlavní představitele Brahmu, Višnu a Šivu. Společné pro všechny 

hinduisty je víra v reinkarnaci, karmu a dharmu a také kastovní systém. Cílem hinduistů je 

dosáhnout sebepoznání a vymanit se tak z koloběhu znovuzrození. Číslo 7 má pro 

hinduisty zvláštní význam. Existuje 7 posvátných míst a 7 posvátných řek. [11] 

Islám - Arabsky slovo islám znamená „vzdát se“, a tak se muslimové učí vzdávat se 

vůli Alláha. Alláhovu vůli objasňuje Korán. Islám je monoteistické náboţenství a jeho 

jediným představitelem je Alláh. Nemluví však k lidem přímo, ale prostřednictvím svých 

proroků. Mohamed byl zatím prorok poslední. [18] 

Sikhismus – Jeho cílem bylo sloučit to nejlepší z hinduismu a islámu. Sikhové věří 

v jednoho boha a podobně jako buddhisté a hinduisté věří v koloběh ţivotů. 

Buddhismus – Učení nejstaršího buddhismu zahrnuje poznání, ţe ţivot na tomto 

světě je spojen se strastí, utrpením a zármutkem, coţ je obsahem tzv. „Čtyř vznešených 

pravd“. Buddha hlásal „zlatou střední cestu“, která se vyhýbá extrémům – ani poţivačný 

způsob ţivota, ani askeze. 

Džinismus – Dţinisté věří, ţe lidská duše můţe dosáhnout osvícení pouze docílením 

naprosté čistoty. Čistoty můţe člověk docílit askezí, půsty a meditacemi v odlehlých 

místech. 

Zarathustrismus – Náboţenství pochází z Persie. Dobro a zlo spolu neustále bojují 

a dobro trvale vítězí. V ţivotě vyznavačů tohoto náboţenství hrají velkou roli rituály 

spojené se smrtí, tzv. Věţe mlčení. [19] 

Svatá zvířata – V Indii jsou hadi a krávy uctívány od nepaměti. Kráva znamená 

plodnost a obţivu, laskavost matky bohyně a symbolizuje Matku Indii. Krávy a velcí bílí 

http://exotika.orbion.cz/indie/nabozenstvi/#hind
http://exotika.orbion.cz/indie/historie/#kasty
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býci se volně potulují zemí i ve městech na hlavních třídách. Ve státě Tamil Nadu třetí den 

slavností pongal, tj.na počest dobré úrody, se svaté krávy umyjí, nazdobí se, pomalují 

a nakrmí se rýţovou kaší smíchanou s cukrem a mlékem. Tento postup má zajistit 

prosperitu a hojnost v příštím roce. Hadi, zvláště kobra, jsou také předmětem uctívání 

a představují plodnost a bohatství. [24] 

Pouť do Mekky neboli Hadž - představuje pro kaţdého muslima jeden z pěti pilířů 

víry (vyznání víry, modlitba, půst, almuţna a pouť). Pouť do Mekky by měl alespoň 

jednou za ţivot uskutečnit kaţdý dospělý, duševně zdravý muslim, a to bez rozdílu 

pohlaví. Islám nevyţaduje, aby se poutníkem stal člověk, který nemá na pouť dostatek 

prostředků, nebo cítí, ţe by cestou riskoval ţivot. Pouť do Mekky je největší shromáţdění 

muslimů, kteří se zde setkávají pro slávu Boţí, aby se vzájemně poznali, prostudovali 

společné záleţitosti a zvýšili své obecné blaho. [25] 

Jazyk 

Národním jazykem je hindština, kterou ovládá přes 30 % obyvatelstva. Dalšími 

rozšířenými jazyky jsou bengálština a urdština. Indická ústava uznává kromě národního 

i dalších 22 místních jazyků. Nejdůleţitějším jazykem pro komunikaci je angličtina, kterou 

mluví všichni Indové. [1] 

Ekonomika 

Hlavními produkty Indického hospodářství jsou rýţe, bavlna, proso, pšenice, 

mango, ořechy, čajovník a juta. Zemědělstvím se v Indii ţiví stále přibliţně 62 % 

obyvatelstva. Ovšem i zde se v poslední době se spíše přiklání k výrobě těţkých strojů, 

těţbě ropy a výdělku na turistickém ruchu.  

Indie je druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, a to díky stabilnímu 

ročnímu růstu HDP a rostoucímu přílivu zahraničního kapitálu do země. Ekonomika 

zaznamenala v letech 2003 - 2004 a 2006 – 2007 průměrný růst 8, 8% a tím dosáhla zatím 

nejvyššího přírůstku za posledních 18 let celkově ve výši 9,6%. 
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Tab. 3.1 Růst HDP 

Rok 2008 2009 2010 

HDP 7,4% 8,3% 8,3% 

Tab. 3.2 HDP – složení podle odvětví 

Odvětví Zemědělství Průmysl Sluţby 

Procento 16,1 % 28,6% 55,5% 

Tab. 3.3 Pracovní síla – z povolání 

Odvětví Zemědělství Průmysl Sluţby 

Procento 52% 14% 34% 

Zdroj: [26] 

Jak je z předchozích tabulek moţné vidět, sluţby tvoří přes polovinu z celkového 

HDP Indie, zatímco průmysl a zemědělství tu druhou. Zemědělství přesto zaměstnává 

nejvíce lidí v Indii. V tomto odvětví pracuje více neţ 52% obyvatelstva zatímco ve 

sluţbách pouze 34%. Celkový počet pracovní síly se odhaduje na více neţ půl miliardy 

lidí. Díky ekonomickému růstu se za poslední desetiletí podařilo sníţit počet extrémně 

chudých lidí o 50%, coţ dále umoţnilo růst střední třídy a zlepšení její kupní síly. [28] 

Obchodní a administrativní ţivot Indie spadá do hlavních regionálních center, které 

mají více neţ 1 milion obyvatel. Mezi nejvýznamnější patří:  

 Dillí (12,9 mil.) hlavní město indického státu, ekonomické a administrativní 

centrum severní Indie 

  Bombaj (17 mil.) obchodní a finanční centrum Indie; jeden z největších indických 

přístavů; centrum filmového průmyslu Bollywoodu 

  Kalkata (13,5 mil.) povaţována za kulturní centrum Indie a zároveň centrum 

manufakturní výroby; v současnosti zaznamenává velký růst IT 

  Bangalore (6 mil.) známo jako indické Sillicon Valley; sídlí zde 35% IT průmyslu 

spolu s výzkumnými centry na indický vesmírný program 

 Hyderabad (5,8 mil.) sídlí zde cca 100 biochemických firem a je největším 

indickým centrem na obchod perel a hedvábí 
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 Chennai (6,5 mil.) sídlí zde 48% automobilové výroby Indie; nejdůleţitější přístav 

jiţní Indie 

 Pune (4 mil.) sídlo většiny outsourcingových firem jako je Accenture, SAS 

Research, Symantec, Siemens, IBM, [28] 

 

Služby 

V posledních letech pokračuje velmi rychlý růst počtu turistů, který byl v roce 2008 

utlumen, a to zejména kvůli světové finanční krizi a teroristickým útokům v Bombaji 

v říjnu 2008, které byly namířeny proti cizincům. 

Indie se propaguje jako lákavá turistická destinace s 26 památkami na listině  

UNESCO. Ovšem k vydatnému rozvoji turistiky brání špatná dopravní infrastruktura 

země, dále také nestabilní politická situace, nízká kvalita běţně dostupných hotelů, riziko 

onemocnění tropickými chorobami a  turisté uţ věří v pověry, ţe se jim v Indii můţe něco 

nepříjemného přihodit. 

            Indie se snaţí vybudovat hotely vyšší kategorie a luxusní resorty, které ovšem 

určitě nebudou dostupné pro běţné turisty. [26] 

3.2. Počasí v Indii 

Počasí v Indii je velmi rozdílné. Dalo by se rozdělit na tři části.  Sever země kde 

jsou Himaláje, suchá oblast vnitrozemí a na jiţní pobřeţí. V Indii se rozlišují 3 roční 

období, období horka, období monzunů a chladné období. V Indii je hlavní turistická 

sezóna od listopadu aţ po březen, kdy je příjemné počasí po celé Indii, kromě horských 

oblastí na severu - Himaláje. 

Období horka 

Na severu země začíná jiţ v únoru, v květnu a červnu je jiţ nesnesitelné horko 

a sucho. Normální denní teploty se můţou bez sebemenších problémů vyšplhat i na 40°C, 

nejhorší ovšem je, ţe se není pořádně kde schovat. Obdobné počasí je i na jihu Indie, proto 

je cestování těmito oblastmi velmi náročné skrze počasí. Naopak velmi příjemně je 

v oblasti Himalájí (Himachal Pradesh, Kashmir). Na konci období horka začíná být vlhko 

a prudké bouře s blesky nejsou výjimkou. 
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Období monzunů 

Na začátku června začíná na jihozápadě země deštivé období. Místo rozţhavených 

dnů se tak turisté mohou dočkat spíše promočených dnů. Je to způsobeno přesunem 

monzunu z Jihu aţ na sever, kde se objeví v červenci. Deštivo je do konce září, na jihu 

o něco déle. Na jihovýchodě prší později, aţ s příchodem druhého monzunu v průběhu 

října aţ konce listopadu. V tomto období se prakticky necestuje, déšť je nepříjemný, 

komplikuje běţný ţivot i dopravu, časté jsou povodně, sesuvy půdy, ohroţeny jsou ţivoty 

tisíců lidí. Opět je nejlepším místem horské oblasti na severu, kde nejsou sráţky tak 

vydatné a teplota je zde stále velmi příjemná. 

Zimní období 

Indická zima začíná v průběhu října. Není to ovšem zima, kterou zná turista z ČR.  

V Indii zima probíhá při 25°C, vše je zelené, plné ţivota. Právě v tomto období začíná 

hlavní turistická sezóna. Moţnosti kam vycestovat, jsou prakticky neomezené. Bariéru 

pochopitelně tvoří severní hory.  Jiţní pláţe lákají na útěk z nepříjemné zimy v Evropě. 

Vnitrozemí je horké, ale snesitelné, takţe ideální pro cestování. Severněji, konkrétně 

u města Dillí, je chladněji, hlavně v noci, kdy teplota klesá i pod 10°C, přes den se ale 

vyhoupne nad 20°C. Při cestování do Indie musí turista tedy zohlednit hlavně místo, do 

kterého se chystá. Pokud je rozhodnut cestovat s cestovní kanceláří, pak s výběrem vhodné 

doby mu uţ pomůţe právě tato kancelář. [21] 

3.3. Doprava po Indii 

Po příletu do země máme na výběr z mnoha dopravních prostředků. Doprava po 

Indii je jedno velké dobrodruţství. Vnitrostátní doprava v Indii má dvě stránky, tou 

zápornou je, ţe nepatří zrovna mezi nejrychlejší a nejpohodlnější. Ta kladná stránka 

zahrnuje cenu dopravy, protoţe je velmi levná. Na výběr máme z následujících dopravních 

prostředků: 

Vlaková doprava 

Vlaková doprava je v Indii na prvním místě. Vlaky v Indii jsou zvláštní svou 

délkou s neuvěřitelným počtem vagonů s malými zamříţovanými okny. Okna jsou ovšem 

zamříţovaná proto, aby chránila cestující uvnitř před cestujícími z venku, kteří nemají 

platné jízdenky. Cizinci mají na nádraţích vyhrazeny svoje přepáţky. Při nákupu jízdenky 
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je zapotřebí nejprve uvést jméno, číslo pasu, stanici a den odjezdu. V Indii je zapotřebí den 

předem, dojít potvrdit na nádraţí svůj odjezd. Je tedy jasné, ţe jízdenku je nutné zakoupit 

dopředu. 

V den odjezdu je nutné najít své jméno na seznamu cestujících, který je vyvěšen na 

nádraţí. U svého jména turista najde i číslo vagonu a nástupiště, které ovšem nemusí platit. 

Při nastupování do vlaku je nutné postupovat rychle a obezřetně, protoţe vše trvá jen 

chvilku.  

Ve vlaku se turista nemusí o nic starat, vagonový průvodčí zkontroluje jízdenku se 

seznamem a najde určené místo. Kontrola průvodčího se koná několikrát během cesty. Při 

cestování v noci je dobré domluvit si s průvodčím upozornění na naši cílovou stanici. [29] 

Letecká doprava 

V dnešní vyspělé době je asi nejvýhodnější a nejrychlejší moţností vyuţít leteckou 

dopravu. Letecká doprava sice nevychází cenově tak příznivě jako doprava ţelezniční nebo 

autobusová, je ale mnohem rychlejší. Zpoţdění letů je sice jevem poměrně častým, ale 

i tak ušetří letecká doprava turistům spoustu času. Indická letecká doprava je na rozdíl od 

té pozemní na velmi vysoké úrovni. Můţeme zde nalézt jak několik soukromých leteckých 

společností, tak státní. Hlavní státní společností je Indian Airlines. Nejlepší ze soukromých 

leteckých společností je Jet Airways. Obě společnosti nabízejí poměrně širokou škálu slev 

– pro děti, mladistvé, studenty, důchodce a věrné zákazníky.  Zajímavou nabídkou Indian 

Airlines je sluţba zvaná Discover India. Je to vlastně okruţní letenka, se kterou můţete 

libovolně cestovat Indií. Ale pozor, pokud se vrátíte do místa, ze kterého jste jiţ vylétali, 

platnost letenky končí. Je tedy dobré si naplánovat nějaký zajímavý okruh. Tato letenka 

můţe být na patnáct nebo jednadvacet dní. Kdyţ budete z Indie odlétat, je třeba uhradit 

poplatek Foreigner Departure Tax, která činí 700 Rs. [30] 

Autobusová doprava 

Cestování autobusem není nákladné, pokud se nejedná o dlouhou vzdálenost. Na 

delší cesty se více vyplatí vlaková doprava, která je levnější a bezpečnější. Indie je na tom 

velice špatně s dopravními pokyny, ţádné totiţ nejsou, kdo je větší, má vţdy přednost. 

Všichni troubí a zvoní, aby na sebe upozornili a nedošlo ke kolizi. 
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Taxi 

Zde platí oficiální ceny stanovené místní vyhláškou. Taxikáři je však nedodrţují 

a po cizincích ţádají sumy několikanásobně vyšší, jako je tomu ostatně v kaţdé zemi. 

Proto lze doporučit systém tzv. Prepaid Taxi, kdy se cena platí předem u označených 

přepáţek. Tento systém funguje na všech mezinárodních indických letištích a některých 

větších vlakových stanicích v turistických oblastech. Pokud ho zrovna nelze vyuţít, nabízí 

se další moţnosti, a to buď si domluvit cenu předem, nebo obejít více taxi. 

Autorikša 

Autorikša je tříkolové taxi pro dvě aţ čtyři osoby. Jízda v něm je romantická, 

dobrodruţná a relativně laciná. 

Cyklorikša 

Rikša na vlastní pohon, kterou lze najít ve starém Dillí nebo Kalkatě a v malých 

městech. Cenu je třeba domluvit napřed, rozhodně se nedoporučuje při dohadování o ceně 

kývnout na řidičovo „as you like“ – zaplaťte tolik, kolik chcete. Očekávání řidiče je vysoké 

a můţe vést k nepříjemnému dohadování. 

Další doprava 

Doprava na kolech není zrovna příjemná a z hlediska bezpečnosti se ani 

nedoporučuje, protoţe auta na cyklisty neberou ţádný ohled. Lodní přeprava není v Indii 

zavedena aţ na pár výjimek přepravy na člunech z jednoho břehu na druhý. Pronájem aut 

se v Indii nedoporučuje skrze specifické podmínky na silnici. Za uráţku se v Indii 

povaţuje stopování, jelikoţ z pohledu Inda jste bohatý člověk, který by měl za kaţdou 

sluţbu platit. [22] 

3.4. Podmínky vstupu do Indie 

Doklady 

„Při vstupu do Indie je zapotřebí cestovní pas ČR opatřený platným indickým 

vízem. Časová platnost cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců od data vstupu do 

Indie. Pokud s cestujícím jede i nezletilé dítě, které nemá vlastní pas a je zapsáno v pase 

cestujícího, je nutno, aby indické vízum obsahovalo poznámku, ţe platí i pro dítě. 

http://exotika.orbion.cz/indie/dilli/
http://exotika.orbion.cz/indie/kalkata/
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Cestující starší 6 měsíců, kteří v 6 dnech před vstupem na území Indie navštívili 

nebo jen tranzitovali přes Afriku, Jiţní Ameriku nebo Papuu Novou Guineu, musí předloţit 

platné potvrzení o očkování proti ţluté zimnici. Platnost potvrzení začíná 10. dnem po 

provedeném očkování. Cestovateli, který nepředloţí toto potvrzení (mezinárodní očkovací 

průkaz), hrozí bez výjimky aţ 6denní karanténa.“ [23] 

K cestám do Indie je zapotřebí platný pas a vízum, které lze získat na 

velvyslanectví Indie v Praze. Získat vstupní vízum na hranicích nebo ve třetí zemi nelze. 

Režim vstupu 

„Na hraničním přechodu je cizinec povinen vyplnit formulář, jehoţ první část 

slouţí ke statistickým a evidenčním účelům a druhá část jako celní a devizové prohlášení. 

První část se odebírá u pasové kontroly, druhá část se odevzdá celníkům. 

Do některých oblastí v Indii je vstup cizincům zakázán. Je to například oblast 

kolem indo-pákistánské hranice, některé severovýchodní indické svazové státy, některé 

přírodní rezervace a vysokohorské oblasti. 

Do některých oblastí je cizincům povolen vstup pouze s tzv. Restricted Area Entry 

Permit, jenţ je nejlépe obstarat na indické ambasádě či přímo v kanceláři rezidentního 

komisaře příslušného indického svazového státu. Informace o těchto oblastech, případně 

povolení ke vstupu, mohou poskytnout zastupitelské úřady Indie ve světě.“ 

Přihlašovací povinnost 

V případě, ţe bylo vízum uděleno na dobu pobytu do 180 dní má povinnost 

přihlásit cizince k pobytu provozovatel ubytovacího zařízení. 

Drţitel indického víza na více jak 180 dní, se musí do 15 dnů po příjezdu do Indie 

osobně zaregistrovat. Registrace pobytu se poznamenává do cestovního dokladu cizince 

a je důleţitá pro pozdější bezproblémové opuštění Indie. [1] 

Důležitá telefonní čísla 

Velvyslanectví ČR v Indii: +91-11-11-26110205  
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4. CHARAKTERISTIKA SITUACE NA ČESKÉM 

TRHU CESTOVNÍHO RUCHU 

Na českém trhu se nachází nejedna cestovní kancelář, která nabízí zájezdy na 

asijský kontinent, respektive do Indie. Cestovní kanceláře vykreslují Indii jako 

pestrobarevnou a různorodou zemi, která nabízí vysoké hory, náhorní plošiny, písečné 

pouště, čajové plantáţe, tropické deštné pralesy, ale i dlouhé pláţe lemované palmami. 

Většina cestovních kanceláří nabízí poznávací zájezdy, ale najdou se i takové, které své 

klienty lákají na překrásné písečné pláţe města Góa.  

Při prvním pohledu na nabídku zájezdů do Indie je patrné, ţe nejde o levnou 

záleţitost. Pokud se podíváme na cenu zájezdů, je patrné, ţe lidé s podprůměrnými platy 

budou na dovolenou v Indii šetřit dlouho dobu a moţná si ji i tak nebudou moci dovolit. 

Ceny zájezdů se pohybují okolo 50 000 Kč. Z tohoto důvodu je jasné, ţe se cestovní 

kanceláře musí zaměřit na bohatší klientelu, která si takto drahé zájezdy můţe dovolit.  

Indický statistický úřad 

Byl jsem velice zaskočen při hledání statistických údajů o příjezdovém cestovním 

ruchu Indie. Na internetových stránkách www.indiastat.com, které se velice podobají 

českým www.czechtourism.cz, mi nebyl umoţněn přístup na statistiky týkající se Indie. Po 

podrobném přečtení licenčních podmínek jsem zjistil, ţe tyto informace jsou dostupné 

pouze za poplatek, který činí asi 25 000 indických rupií, coţe je asi 9 500 českých korun. 

Upřímně jsem byl tímto krokem zklamán a podrobnější informace spojené s indickým 

cestovním ruchem se mi tak získat nepodařilo.  

V následujících kapitolách představím jednotlivé cestovní kanceláře, které nabízejí 

zájezdy do Indie. Popíšu, na jakou klientelu a jaké typy zájezdů se zaměřují, aby si udrţeli, 

pokud moţno i vylepšily, postavení na českém trhu cestovního ruchu. Vybral jsem pět 

cestovních kanceláří, z nichţ tři nabízejí poznávací a adrenalinové zájezdy do Indie. Další 

kancelář nabízí pobytové zájezdy a jako poslední cestovní kancelář jsem vybral ČEDOK, 

který se nijak zvlášť na Indii nezaměřuje, ovšem v nabídce zájezdu ji zahrnuje.  
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4.1. Cestovní kancelář Alvarez 

Obr. 4.1. Logo CK Alvarez 

 zdroj: www.alvarez.cz 

CK Alvarez se zaměřuje na klienty, kteří netouţí trávit dovolenou pouze 

v luxusních hotelích a na přeplněných pláţích přímořských letovisek, ale rádi by vyplnili 

dny svého odpočinku nějakým aktivním způsobem. Tomu velkou měrou nasvědčuje jejich 

bohatá nabídka více neţ dvou set poznávacích, turistických a sportovně zaměřených 

zájezdů do celého světa. 

Specializací jsou letecké zájezdy, v jejichţ průběhu se snaţí o to, aby mohli svým 

klientům nabídnout něco jiného neţ ostatní a umoţnili v rámci organizované turistiky 

se takříkajíc ponořit víc do hloubky. Kromě prohlídky klasických památek a přírodních 

zajímavostí tak nabízí aktivní poznávání zdejší kultury a tradic, místní kuchyně, dopravy 

a ţivota běţných lidí vůbec. To vše za doprovodu zkušených průvodců velmi dobře 

znalých místního prostředí. 

4.2. Cestovní kancelář Alpina 

Obr. 4.2 Logo CK Alpina 

 zdroj: www.alpina.cz 

Tato cestovní kancelář je zaměřena na mladé lidi, kteří touţí po dobrodruţství. Jak 

o sobě cestovní kancelář Alpina tvrdí, cestování s ní vás stojí určitou námahu, trochu 

sebepřemáhání a vzájemné tolerance. Časté spaní ve stanu, kotlíková strava, komáři i déšť, 

CK ALVAREZ Tel.: 491 110 404 

Zamenhofova 1071 Mobil: 777 047 002 

500 02 Hradec Králové alvarez@alvarez.cz 

Czech Republic www.alvarez.cz 

CK ALPINA s.r.o. Tel.: 548 522 652 

Kotlářská 5 Mobil: 777 257 462 

602 00 Brno ck@alpina.cz 

Czech Republic www.alpina.cz 
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tohle vše CK Alpina nabízí. Turistovi, který je ochoten tohle vše podstoupit, se dostanou 

na oplátku nádherné záţitky, na které nikdy nezapomene. Bude stoupat po úbočích 

rozeklaných skal k vrcholkům hor, uţívat si nádherné chvíle odpočinku s vyhlídkou na 

horské velikány či se koupat v horských bystřinách. Cílem zájezdů CK Alpina není jen 

sportovní výkon, ale cesta samotná a poznání, které přináší. CK Alpina umoţňuje poznat 

nové země a nové přátele. 

4.3. Cestovní kancelář Adventura 

Obr. 4.3 Logo CK Adventura 

 zdroj: www.adventura.cz 

Cestovní kancelář Adventura byla zaloţena v roce 1990, patří tedy mezi nejdéle 

působící cestovní kanceláře na českém trhu. Od počátku je zaměřena na tvorbu kvalitních 

poznávacích zájezdů a aktivních programů v přírodě. Vedle toho připravovala i programy 

pro zahraniční turisty a později nabídku rozvinuli také programy cíleně zaměřené na 

firemní klientelu jak českou, tak zahraniční.  

V březnu roku 2007 se cestovní kancelář Adventura stala vlastníkem cestovní 

kanceláře China Tours. Tento tah se Adventuře vyplatil, protoţe China Tours je zkušenou 

cestovní kanceláří, která byla zaloţena v roce 2001, je členem ACK ČR a zkušenosti 

v cestovním ruchu sbírá od roku 1991. 

 

 

 

 

ADVENTURA CK Tel.: 271 741 734 

Voroněţská 20 Mobil: 604 717 417 

101 00 Praha 10 travel@adventura.cz 

Czech Republic www.adventura.cz 

http://www.adventura.cz/
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4.4. Cestovní kancelář Siam Travel 

Obr. 4.4 Logo CK Siam Travel 

 zdroj: www.siamtravel.cz 

Siam Travel se specializuje na dovolenou mimořádné kvality pro náročné klienty. 

Nabízí zájezdy do více neţ 50 zemí na 5 kontinentech s odletem z Prahy s nejznámějšími 

leteckými společnostmi. Klíčem úspěchu Siam Travel je vysoká kvalita produktů, 

odpovídající cena, individuální přístup ke klientům a profesionální sluţby českých 

průvodců a zástupců po celém světě. Siam Travel působí na českém trhu od roku 1992. Od 

tohoto roku uţ cestovalo s cestovní kanceláří Siam Travel více neţ 50 000 klientů, z toho 

35% zákazníků je stálou klientelou.  

Tato cestovní kancelář je jedna z mála, která své zájezdy do Indie zaměřila na 

relaxaci a odpočinek v luxusních 4 hvězdičkových hotelech, spojených s nádherným 

pobřeţím, dlouhými a více méně prázdnými pláţemi. Označení „slunce a písek“, se stalo 

příslovečným pro pobřeţí Góa.  

Siam Travel se svými zájezdy liší také tím, ţe jsou pravidelné. Ostatní cestovní 

kanceláře nabízejí zájezdy s půlročním předstihem, kdeţto Siam Travel kaţdý měsíc.  

4.5. Cestovní kancelář ČEDOK 

Obr. 4.5 Logo CK Čedok 

zdroj: www.cedok.cz 

SIAM TRAVEL s.r.o. Tel.: 255 700 870 

Myslíkova 12 Mobil: 774 750 736 

120 00 Praha 2 siam@siamtravel.cz 

Czech Republic www.siamtravel.cz 

Čedok a.s Bezplatná linka: 

Na Příkpě 18 800 112 112 

111 35 Praha 1 Email na stránkách 

Czech Republic www.cedok.cz 
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Cestovní kancelář Čedok působí na trhu od roku 1920. Zkratka Čedok 

(Československá cestovní a dopravní kancelář) byla poprvé pouţita v roce 1926 a ihned se 

stala symbolem úspěchu. 

Cestovní kancelář Čedok nabízí mnoho druhů zájezdů a sluţeb. Do jejich nabídky 

patří zahraniční pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, tuzemské pobyty, chaty a chalupy, 

lázně a wellness, plavby na výletních lodích, letenky k moři. Čedok pak dále nabízí 

kongresovou turistiku, příjezdovou turistiku, business travel a další.  

Cestovní kancelář Čedok jsem vybral z důvodu, ţe není zaměřena přímo na 

poznávací zájezdy ani na Indii, a proto bude zajímavé jaké rozdíly v cenách a zájezdech se 

obecně objeví. 

4.6. Produkty cestovních kanceláří 

Jelikoţ jsem vybral 5 cestovních kanceláří, které nabízí nemalé mnoţství zájezdů 

do Indie, popíši vţdy jeden zájezd od kaţdé cestovní kanceláře. Níţe popsané zájezdy jsou 

dle mého názoru jedny z nejatraktivnějších a liší se od všech nabízených zájezdů. 

CK Alvarez – Jižní Indie 

Tento měsíční poznávací zájezd zahrnuje prohlídku chrámů a paláců ve 

Vidţajanagaru. Dobrodruţnou a zároveň romantickou plavbu pobřeţními kanály 

a lagunami Kéraly. Lesk a bídu indické megapole Bombaj. Jízdu horskou ţeleznicí. Celý 

zájezd je zakončen koupáním v Arabském moři v letovisku Góa. 

Cena zahrnuje:   zpáteční letenku do Bombaje včetně všech poplatků, místní 

dopravu, celodenní plavbu luxusním hausbótem s plnou penzí, noclehy v turistických 

hotelech, sluţby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění.  

Cena zájezdu:      54 990 Kč 

Termín zájezdu:  18. 02. - 18. 03. 201 
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Obr. 4.6 Mapa jižní Indie s vyznačenou trasou zájezdu 

 zdroj: maps.google.cz, úprava vlastní 

Program zájezdu:  

Den 1. – 3.  Letecký přesun do největšího indického města Bombaj, kde se 

nachází Indická brána a visuté zahrady. Výlet na „sloní ostrov“, kde jsou k vidění jeskyně 

a chrámy vytesané do skal. 

Den 4. – 7. Prohlídka pevnosti Mandu na náhorní plošině vyčnívající nad okolní 

pláně. Cesta údolím řeky Narmada do starodávného města Mahešvár plného chrámů. 

Poutní ostrov Omkarešvár, kde se opět nachází stovky chrámů a svatých muţů. 

Den 8. – 10. Starobylé město Aurangábád, kde se nachází hrobka a pevnost 

Daulatabád, buddhistické a hinduistické skalní chrámy v Adţantě a Elloře, které jsou plné 

zachovalých skalních kreseb. 

Den 11. – 14. Prohlídka města Hajdarábád, ve kterém je pevnost Golkonda, věţ 

Čárminár a mešita Mecca. Ruiny metropole největší hinduistické 

říše Vidţajanagar u města Hampi (areál 800 chrámů a paláců na celkové ploše 26 km2). 

Den 15. – 19. Starobylý Maisúr (Maháradţův palác, trhy s ovocem a kořením, 

továrna na výrobu vonných tyčinek). Průjezd malebným pohořím Nilgiri, nenáročná 
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turistika v okolí městečka Ooty, snadný výstup na nejvyšší vrchol jiţní 

Indie Daddobetta (2637 m), cesta horskou ţeleznicí. 

Den 20. – 22. Impozantní chrám bohyně Menakší ve městě Madurai. Cesta 

Kardamonským pohořím do přírodní rezervace Périyar. 

 Den 23. – 25. Přímořský stát Kérala s plantáţemi exotických plodin. Plavba 

hausbótem spletí ostrůvků, kanálů a lagun v okolí města Allepy. Prohlídka koloniálního 

přístavu Kočín (synagoga, pevnost, nejstarší kostel v Indii, hrob Vasco da Gamy). 

Den 26. – 30. Bývalá portugalská kolonie Góa na břehu Arabského moře (pevnost, 

kostely a četné koloniální památky), koupání a odpočinek na pláţi a následný návrat 

do ČR. [42] 

CK Alpina – Indický Himálaj na kole   

Cestovní kancelář pořádá dobrodruţné a adrenalinové zájezdy. Toto tvrzení nejlépe 

vystihuje cyklo přejezd přes Ladakh aţ do Kašmíru, který Alpina ve svých zájezdech 

nabízí. Jedinečná atmosféra indických hor, kterou je moţno projet na kolech 

s doprovodným terénním autem. Z horských oblastí, přes pusté náhorní plošiny obývané 

nomádskými pastevci aţ do vysokých pětitisícových sedel průjezdných 4 – 5 měsíců 

v roce. Závěr bude patřit krásám a pohodě na jezerech Dál a Nagin v Kašmírském 

Šrínagaru.  

 Cena zájezdu: 44 950 Kč  

Termín zájezdu: 13.08. - 04. 09. 2011  

Vybavení: Dobře připravené horské nebo trekkingové kolo, spacák, 

oblečení na kolo (teploty mohou být i kolem 0 °C), přilba, 

základní lékárnička. 

Tento zájezd není svou náročností určen pro sváteční cykloturisty vyţadující kaţdý 

večer teplou sprchu. Dopředu je třeba se smířit s relativním nepohodlím, indickou 

bezmasou a pálivou kuchyní. Jízda po indických silnicích není aţ tak náročná, jak by se 

zdálo.  

Program zájezdu: 

Den 1. – 2. Letecky do Dillí. Památky města, přesun nočním vlakem do Kalky. 
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Den 3. – 8. Túra začíná v městečku Kalka (lázeňské moderní městečko), jede se 

proti proudu po silnicích vysekaných ve skálách. Po cestě se navštíví jedinečné 

buddhistické a hinduistické kláštery v Kalpě a Tabu. Přejezd přes Kunzum Pass 4550 m 

a brody ledovcových potoků, které vytváří nádhernou atmosféru. Nocleh můţe být 

v některém z tibetských klášterů. 

Den 9. – 11. Přejezd slavné silnice z Manali do Lehu – hlavního města oblasti 

Ladaku. Veliké stoupání na sedlo v nadmořské výšce 5300 m, kaňony v pustých suchých 

horách, pláně obývané pouze nomádskými pastevci. Odměnou je díky vysoké nadmořské 

výšce, čistému vzduchu a daleké civilizaci, hvězdné nebe, jaké nikde jinde nespatříte. 

Závěrečný sjezd ze sedla 5300 m do lehu 3500 m bude odpočinkový. 

Den 12. – 16. Odpočinek v Lehu, návštěva buddhistických chrámů a údolí Indu. 

Tajemná místa dávnověké moudrosti a poutních center. Pro rekordmany výjezd do 

nejvyššího silničního sedla světa Khardung La 5606 m. 

Den 17. – 19. Přes jiţ muslimský Kargil do Šrínagaru s ubytováním v luxusních 

hausbótech, ranní návštěva plovoucího trţiště, zahrady Mughalů, nakupování vyhlášených 

koberců a látek. 

Den 20.  Krásy Šrínagaru  – ranní návštěva plovoucího trţiště, 

zahrady Mughalů, nakupování vyhlášených koberců a látek, ubytování v luxusních 

hausbótech. 

Den 21. – 23. Letadlem do Dillí, jeho památky, nakupování suvenýrů, odlet do 

ČR. [43] 

CK Siam Travel - Taj holiday village  

 Siam Travel se zaměřil spíše na luxusní dovolené v hotelech pro bohatou klientelu. 

Moderní přízemní resort v portugalském stylu obklopený zahradou se nachází na 

břehu moře 40 km od letiště Góa a 10 minut chůze od obchodů a restaurací. Areál nabízí 

2 bazény, vířivku, restauraci s mořskými specialitami, dětský klub. Fitness centrum, 

tenisové a squashové kurty, 5 jamkové golfové hřiště. 142 vilek typu standard či superior 

je vybaveno klimatizací, TV se satelitem, lednicí s minibarem, telefonem, bezpečnostním 

trezorem, koupelnou a WC. 
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Obr. 4.7 Ubytování v letovisku Góa 

 zdroj: goa.ind.in 

Cena zájezdu: 58 980,- Kč (7 nocí/9dní)  

Termín zájezdu:  1.4. – 31.8. 2011 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy, transfery, ubytování 7 nocí, 

stravování, asistenci místního anglicky mluvícího zástupce.  

Cena nezahrnuje: vízum 1180 Kč (zajistí CK Siam Travel, pas + 1x foto, 

vyřízení cca 7 pracovních dnů), pojištění léčebných výloh 

(nabízíme ECP 760 Kč).  

Slevy:  dítě do 12 let (se 2 dospělými osobami) -25 %, 3. osoba na 

pokoji -5 %. [46] 

Indie kulinářská - Adventura 

 Cestovní kancelář Adventura nabízí jedinečnou a výjimečnou příleţitost pro 

milovníky exotických pokrmů. Tento zájezd zahrnuje kromě významných indických 

památek také mnoho podob místní kuchyně. 

Zájezd nabízí vaření u Tádţ Mahálu, ochutnávání jemně kořeněných smetanových 

omáček s výbornými plackami pečenými v peci. Na jihu pak při plavbě po vodních 

kanálech ochutnávku upravených ryb servírovaných na banánovém listu či vynikající 

rýţové placky s několika druhy omáček. V rámci zájezdu se dají získat praktické 

zkušenosti nejen od profesionálů při jednotlivých kurzech, ale také v autentických 

restauracích a v místních rodinách. 

Cena zájezdu: 62 800,- Kč  

Termín zájezdu:  1. 9. - 2. 10. 2011  

V ceně zahrnuto:  letenka (vč. všech poplatků), mikrobusy, loď, taxíky, rikši, 

10x hotel ***, polopenze (plná penze na lodi), 1x kajuta na 

lodi, vstupné do památkových objektů dle programu, kurzy 

a přednášky, český odborný průvodce 
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Služby za příplatek: indické vízum – 1000 Kč, jednolůţkový pokoj – 9850 Kč,  

Velikost skupiny:  6 - 16 

Nástupní místa:  Praha [44] 

Indický trojúhelník – ČEDOK 

Tento zájezd se vydává po stopách sultánů a rádţů do nádherných paláců 

a pevností, které zbyly z dávno zapomenutých, avšak kdysi mocných říší. K vidění budou 

pestré hinduistické chrámy, mohutné pevnosti Rádţpútů i ladná krása muslimských staveb. 

Pouštní stát Rádţasthán se liší od jiných částí Indie specifickou kulturou, tradicemi 

i architekturou. Níţe přiloţená mapa zobrazuje tři města, kterých se zájezd týká a při 

jejichţ propojení nám vznikne trojúhelník. 

Obr. 4.8 Mapa s vyznačenou trasou zájezdu 

 zdroj: maps.google.cz, úprava vlastní 

Cena zahrnuje:  leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků, dopravu 

po trase klimatizovaným autobusem nebo minibusem, 5 noclehů 

se snídaní, vstupy dle programu, průvodce, zák. pojištění dle 

zákona č. 159/1999 Sb. 

Služby:   příplatek za jednolůţkový pokoj 4.290,- Kč, příplatek za 4 večeře 

1.390,-Kč, na poţádání zajistíme vízum 1.900,- Kč 

Pojištění:  pojištění léčebných výloh 364,- Kč, komplexní cestovní pojištění 

vč. pojištění storna 680,- Kč 

Trasa zájezdu: Dillí, Jaipur, Agra 
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Program zájezdu: 

Den 1. Odlet z Prahy do DILLÍ. 

Den 2. Přílet v časných ranních hodinách do DILLÍ, hlavního města Indie, 

(s cca 14 miliony obyvateli třetího největšího města v zemi), transfer do hotelu, snídaně, 

celodenní okruţní jízda městem včetně prohlídky Starého a Nového Dillí, během které 

navštívíte Červenou pevnost, Páteční mešitu, náhrobek Móhandáse (Mahátmy) Gándhího, 

uvidíte Qutub Minar, Indickou bránu, prezidentský palác a Parlament. Nocleh v Dillí. 

Den 3. Snídaně, odjezd do AGRY, po cestě zastávka v Mathuru - místo narození 

Krišny, které je jedním z nejdůleţitějších hinduistických poutních míst v Indii. Další 

zastávka v pevnosti Sikandra. Odpoledne prohlídka Tádţ Mahálu, okouzlujícího mauzolea, 

které nechal vybudovat císař Shahjahan pro svou milovanou ţenu, s cílem shromáţdit zde 

vše nejkrásnější ze světa, dále prohlídka červené pevnosti, která patří k největším na světě. 

Nocleh v Agře.  

Den 4. Snídaně, odjezd do Jaipuru, hlavního města státu Rajasthan, které je 

charakteristické růţovou barvou fasád zdejších domů, na cestě zastávka v bájném městě 

Fathepur Sikri, které bývalo hlavním městem Munghalské říše, nocleh v Jaipuru. 

Den 5. Snídaně, odjezd do nedalekého města Amber, návštěva pevnosti spojená 

s jízdou na slonech, odpoledne návrat do Jaipuru, polodenní okruţní jízda „růţovým“ 

městem vč. návštěvy městského paláce, starověké observatoře a zastávky u nejznámější 

památky města – paláce větrů, který se stal symbolem Jaipuru, nocleh. 

Den 6. Snídaně, individuální volno v Jaipuru s moţností navštívit obchodní zónu 

a trţiště. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do Dillí, transfer na letiště. 

Den 7. V časných ranních hodinách odlet do Prahy, přílet.[45] 
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5. VÝSLEDKY PRŮZKUMU A DOPORUČENÍ  

5.1. Vhodná doba pro návštěvu Indie 

V následující kapitole jsem se snaţil nastínit jaká je vhodná doba pro navštívení 

vybrané oblasti Indie. Jelikoţ je Indie obrovskou zemí a počasí je zde velice rozdílné, 

klade se důraz na výběr správné doby a správného místa pro dovolenou. Přiloţené grafy 

ukazují průměrné teploty v průběhu roku a sráţkové grafy ukazují období, kdy je v Indii 

deštivo.  

Obr. 5.1 Slepá mapa Indie s vyznačenými oblastmi 

 zdroj: úprava vlastní 

Severní oblast 

Jedním z navštěvovaných letovisek je Srinagar – město jezer. Je hlavním městem 

Kašmíru, poloţené 1750 m.n.m. u jezer Dal a Nagin Lakes, obklopené vysokými horami. 

Jeho podstatná část leţí a doslova plave na jezeře, ulice jsou tvořeny krásně vyřezávanými 

dřevěnými housbóty i domy na dřevěných pilotách. Atmosféra ţivota na jezeře je 

úchvatná. Lidé na lodičkách zvaných Sikara plovoucí po jezeře a maličkými uličkami za 

nákupy a bussinesem, staré město propletené kanály, rýţová pole, velký zeleninový bazar 

na jezeře tvořený mnoţstvím Sikar plných zeleniny, to je Srinagar. [9] 
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Ideální dobou pro návštěvu Srinagaru je květen, kdy je zde příjemná teplota okolo 

22°C, i kdyţ se můţe vyskytnout déšť. Následující grafy ukazují průměrnou denní teplotu 

v Srinagaru a průměrné denní sráţky v jednotlivých měsících.  

Graf 5.1 Průměrná teplota ve městě Srinagar za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [31], úprava vlastní 

Graf 5.2 Průměrné srážky ve městě Srinagar za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [31], úprava vlastní 

Vnitrozemí 

 Ve vnitrozemí se nachází hlavní město Indie Dillí, má zhruba 14 milionů obyvatel 

a je třetím největším městem v zemi. Celé město je seskupeno z několika odlišných částí: 
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 Staré Dillí s mughalskými památkami.  

 Nové Dillí s  paláci a diplomatickou čtvrtí. 

 Jiţní Dillí, které obývá bohatá střední třída.  

Dillí je nejnavštěvovanější v hlavní sezóně listopad – březen. Přes den jsou 

příjemné teploty, v noci je ovšem poměrně chladno. Přes květen aţ červen je v Dillí 

nesnesitelné vedro a sucho.  

Graf 5. 3 Průměrná teplota v Novém Dillí za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [32], úprava vlastní 

Graf 5.4 Průměrné srážky v Novém Dillí za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [32], úprava vlastní 
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Západní pobřeží 

Góa leţí 594 km jiţně od Mumbaje mezi pohořím Západního Ghátu a Arabským 

mořem. Góa je jedním z turistických klenotů Indie na západním pobřeţí.  Pás země 

kokosových palem a zlatistých pláţí, směrem do vnitrozemí ohraničený hřebeny 

Západního Ghátu. Současně patří Góa do významného kulturního dědictví. V Góe jsou tři 

velké přírodní rezervace: 

 Bhagwan Mahavir 

 Bondla a Cotigao 

 Salim Ali 

  

Můţete zde přenocovat a vybrat si ranní nebo noční safari. Ţije tady mnoho 

velkých savců – tygři, leopardi, indičtí sloni. Vlhké lesy jsou domovem pro mnoho druhů 

ptactva, vidět tady můţete také bizona, leoparda, lenochoda a další drobné savce. 

Turistická sezóna trvá celý rok, přesto však je nejvíce navštěvována od října do 

února. V tomto období zde prakticky neprší a teploty jsou ideální pro vyuţití překrásných 

pláţí oblasti Góa. Přes léto tady vydatně prší a moře je neklidné. [48] 

Graf 5.5 Průměrná teplota ve státě Góa za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [33], úprava vlastní 
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Graf 5.6  Průměrné srážky ve státě Góa za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [33], úprava vlastní 

Východní pobřeží 

Chennai leţí na pobřeţí Bengálského zálivu. Je to moderní rušné velkoměsto, coţ 

nemile připomíná věčný smog. Ulice jsou neustále přeplněné motorkami, motorikšami 

a automobily. Okruţní jízdy po městě zahrnují pevnost st. Georgie, muzeum, Park hadů, 

Kopalíšvarův chrám a Pláţovou promenádu. Výlet do Mamallapuram, který ţije 

z turistického ruchu, ale i ze své tisícileté tradice. Kopie kamenných soch bohů a zvířat se 

odsud vyváţí do celého světa. 

Od října do prosince je zde druhé monzunové období, teplota je vysoká v průběhu 

celého roku stejně jako vlhkost vzduchu. Ideální počasí pro turismus je od konce prosince 

do března. 
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Graf 5.7 Průměrná teplota v Chennai za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [34], úprava vlastní 

Graf 5.8 Průměrné srážky v Chennai za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [34], úprava vlastní 

Jižní oblast 

 Bangalore je pátým největším městem v Indii. Pro velké mnoţství parků a zahrad se 

nazývá také "zahradní město". Město leţí v tropickém pásmu. Zimní teploty jen zřídka 

klesají pod 12 °C a letní teploty málokdy překračuji 38 °C. Určitě stojí zato navštívit: 

Vidhán sudha – budovu postavenou ze ţuly s mohutnou 20m kopulí. 
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Bangalorský palác - tuto stavbu z roku 1880 inspiroval zámek ve Windsdoru, ale 

byla ještě vylepšena o dvě věţe a zídky s atikami a věţičkami. 

Graf 5.9 Průměrné teploty v Bangalore za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [35], úprava vlastní 

Graf 5.10  Průměrné srážky v Bangalore za jednotlivé měsíce 

 

zdroj: [35], úprava vlastní 
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Pro přehlednější představu přikládám tabulku a mapu. Tabulka zobrazuje měsíce, 

ve kterých je vhodná doba na cestování do vybraných destinací. Mapa zobrazuje, na 

kterých místech se vyskytují vybrané státy či města.  

Tab. 5.1 Vhodné měsíce pro cestování do vybraných míst 

měsíc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Mumbai, Goa 
 

Mumbai, Goa 

 
Sikkim, Darjeeling 

 
Sikkim, Darjeeling 

 
Kashmir, Dhramsala, Manali 

 

 
Leh 

 
Delhi, Agra, Varanasi 

  
Rajastan 

 
Rajastan 

Madras, Tamil Nadu, Kerala 
   

zdroj: [36], úprava vlastní 

Obr. 5.2 Vyznačená místa na mapě Indie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: úprava vlastní 
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5.2. Negativní stránky Indie 

Indie má své negativní stránky, které velice ovlivňují její cestovní ruch. Patří mezi 

ně přírodní katastrofy, teroristické útoky a epidemie. Tyto katastrofy ovlivňují zahraniční 

turisty při rozhodování, zda navštívit či nenavštívit Indii.  

Přírodní katastrofy 

Mezi hlavní přírodní katastrofy, které se mohou v Indii vyskytnout, patří záplavy 

a zemětřesení. V roce 2010 byly zaplaveny severní části Indie Laddakh a Leh, které jsou 

velmi častým cílem evropských turistů. Dle oficiálních údajů zahynulo při záplavách 

193 místních obyvatel a 5 zahraničních turistů. V roce 2009 silné monzunové deště 

zaplavily jiţní státy Indie Karnakatu, Keralu a Orissu. Při záplavách zemřelo více neţ 300 

lidí a jeden a půl milionu obyvatel se ocitlo bez přístřešku. V stejném roce zasáhl východní 

část Indie cyklon Aila, způsobil smrt více neţ 300 lidí a škody za více neţ 500 mil. 

USD. [47] 

Teroristické útoky 

Teroristické útoky jsou v Indii nejčastěji připisovány náboţenským komunitám 

a radikálnímu hnutí Naxalite. Regiony, které mají nejdelší historii teroristických aktivit 

jsou Jammu, Kašmír, Bombaj, Střední Indie (Naxalismus). V únoru 2010 vybuchla náloţ 

v německém pekařství v Pune, která zabila 14 lidí a více jak 60 lidí zranila. Byly také 

zaznamenány teroristické útoky v hl. městě Dillí a na severu Indie.  

 Terorismus je převlečen do masky náboţenství, za kterou se skrývají jiné 

kmenové, etnické a teritoriální zájmy. Většina zájmů indických teroristických skupin spadá 

do hluboké minulosti násilného rozdělení země, především její severo-východní hranice, 

které způsobilo, ţe místní kmeny nemají úplnou nezávislost, ale vlastně ani vlastní území, 

na které by mohly uplatňovat nároky.  

Lokální bombové teroristické útoky jsou zaznamenávány v centrech po celé Indii. 

Zvyšuje to tlak na růst bezpečnostních opatření především ve velkých městech, letištích 

a hromadné dopravě, které jsou centry útoků. [45] 

Epidemie 

Vzhledem ke zhoršeným hygienickým podmínkám především v příměstských 

částech velkých měst, Indie neustále bojuje se znečištěnými zdroji pitné vody, 
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nedostatečným odpadním a kanalizačním systémem. Mezi nejrozšířenější epidemické 

nemoci v Indii patří: tuberkulóza (kaţdoročně se tuberkulózou v Indii nakazí 1.8 milionu 

lidí, z čehoţ 0,8 mil je vysokým rizikem pro ostatní obyvatelstvo); HIV/AIDS   

(předpokládá se, ţe v Indii je více neţ 0.8% populace nakaţena virem HIV); cholera, mor; 

horečka Dengue (smrtelné onemocnění, které přenáší komár Aedes aegypti).  

5.3. Srovnání cestovních kanceláří 

V následujících tabulkách jsou vypsány všechny zájezdy vybraných cestovních 

kanceláří, které jsou zaměřené na Indii. V kaţdé tabulce je uveden název zájezdu, cena 

zájezdu, počet dní trvání zájezdu a cena zájezdu za 1 den. Dále jsem vyznačil světle modře 

nejlevnější a světle červeně nejdraţší zájezd v rámci jedné cestovní kanceláře. Tabulky 

ukazují přehledně všechny nabízené zájezdy, kterých se můţeme zúčastnit. 

Tab. 5.2 Zájezdy do Indie nabízené CK Alvarez 

Cestovní kancelář Alvarez 

Název zájezdu Cena Počet dní Cena za 1 den 

Za pohádkou tisíce a jedné noci 47 990 Kč 23 dní 2 087 Kč 

To nejlepší z Indie a Nepálu 49 990 Kč 16 dní 3 124 Kč 

Indií od Severu na Jih 50 990 Kč 20 dní 2 550 Kč 

Cesta do Indie a Nepálu 52 990 Kč 20 dní 2 650 Kč 

Jiţní Indie 54 990 Kč 30 dní 1 833 Kč 

zdroj: [37], úprava vlastní 

Tab. 5.3 Zájezdy do Indie nabízené CK Alpina 

Cestovní kancelář Alpina 

Název zájezdu Cena Počet dní Cena za 1 den 

Indie – Ladakh 40 800 Kč 23 dní 1 774 Kč 

Indický Himaláj na kole 44 950 Kč 23 dní 1 954 Kč 

Indie – Kašmír a Himáčalpradéš 38 950 Kč 23 dní 1 694 Kč 

Indie – trekking v Himalájích 36 200 Kč 25 dní 1 448 Kč 

Indie - Sikkim na kole 40 950 Kč 23 dní 1 780 Kč 

zdroj: [38], úprava vlastní 
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Tab. 5.4 Zájezdy do Indie nabízené CK Adventura    

Cestovní kancelář Adventura 

Název zájezdu Cena Počet dní Cena za 1 den 

Zlatý trojúhelník a Rádţasthán 44 800 Kč 17 dní 2 635 Kč 

Indie a Nepál 62 800 Kč 17 dní 3 694 Kč 

Historické skvosty Indie 54 800 Kč 12 dní 4 567 Kč 

Barvy jíţní Indie 54 800 Kč 18 dní 3 044 Kč 

Ladákh – malý Tibet 66 800 Kč 17 dní 3 929 Kč 

Indie kulinářská 62 800 Kč 12 dní 5 233 Kč 

Ladakh na kole 51 900 Kč 17 dní 3 053 Kč 

Treking v Ladakhu 54 700 Kč 21 dní 2 605 Kč 

zdroj: [39], úprava vlastní 

Tab. 5.5 Zájezdy do Indie nabízené CK Siam Travel 

Cestovní kancelář Siam Travel 

Název zájezdu Cena Počet dní Cena za 1 den 

Casa de Goa 39 980 Kč 9 dní 4 442 Kč 

Cidade de Goa beach resort 51 980 Kč 9 dní 5 775 Kč 

Club Mahindra beach 36 980 Kč 9 dní 4 109 Kč 

Holiday Inn 41 980 Kč 9 dní 4 665 Kč 

Taj Holiday Village 58 980 Kč 9 dní 6 554 Kč 

Zlatý trojúhelník 31 980 Kč 7 dní 4 569 Kč 

zdroj: [40], úprava vlastní 

Tab. 5.6 Zájezdy do Indie nabízené CK ČEDOK 

Cestovní kancelář ČEDOK 

Název zájezdu Cena Počet dní Cena za 1 den 

Indický trojúhelník 35 990 Kč 7 dní 5 141 Kč 

Okruh Indií a Nepálem 74 990 Kč 17 dní 4 411 Kč 

zdroj: [41], úprava vlastní 



51 

Pro lepší srovnání ceny zájezdů je zde graf, který zobrazuje nejlevnější a nejdraţší 

zájezdy. Všechny zájezdy od všech cestovních kanceláří jsou vesměs stejné a proto je 

zvláštní, ţe jedna cestovní kancelář dokáţe stejný zájezd udělat o tisíce korun levněji neţ 

druhá.    

Graf 5.11 Nejlevnější a nejdražší zájezdy    

 

zdroj: úprava vlastní 

 Z tohoto grafu vyplývá, ţe poměrně dobré ceny zájezdů nabízí CK Alpina. Naopak 

ceny zájezdů cestovní kanceláře Adventura a Čedok jsou vysoké. Jelikoţ všechny cestovní 

kanceláře nabízí vesměs stejné druhy zájezdů, určitě je dobré projít si více nabídek 

a nesouhlasit s první nabídkou.  

 Na českém trhu se nachází poměrně široká nabídka zájezdů do Indie. Jsou zde 

zájezdy adrenalinové, poznávací, ale i relaxační. Je jen na zákazníkovi aby si vybral takový 

typ zájezdu, který nejlépe uspokojí jeho potřeby. Zájezdy do Indie nejsou levná záleţitost 

a vyţádají si i větší časovou náročnost. Nelze také podcenit přípravu před odletem. 

Indie, jako kaţdá jiná země, má své přednosti, ale také nedostatky. Dobrodruţství 

a krása, kterou Indie nabízí, ovšem stojí za investování financí do pořízení zájezdu. 

Záţitky, které si kaţdý z cest odnese, bude mít v paměti napořád.   
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6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat český trh cestovního ruchu, vybrat 

cestovní kanceláře zaměřující se na pořádání zájezdů do Indie a zjistit jejich nabízené 

produkty. 

Teoretická část není zaměřena pouze na mé dosavadní znalosti a poznatky ze 

studia, ale snaţil jsem se zde vysvětlit a objasnit důleţité pojmy, které jsou s cestovním 

ruchem úzce spojeny – cestovní ruch, cestovní kancelář, trh cestovního ruchu, atd. 

K tomuto účelu mi slouţila odborná literatura.  

V třetí kapitole bakalářské práce jsem charakterizoval Indii jako cílovou destinaci. 

Zaměřil jsem se na představení státu, jeho rozlohu, počet obyvatel a další statistické údaje. 

Dále jsem zahrnul základní informace o geografii, obyvatelstvu, jazyku, ekonomice 

a náboţenství. Vyhledal jsem informace o počasí, po jejichţ získání jsem zjistil, ţe nejvíce 

na čem záleţí při návštěvě Indie, je právě vhodná doba návštěvy. Díky monzunovému 

období a nesnesitelným teplotám některých  měsících, je velice důleţité správné 

načasování návštěvy Indie. V této kapitoly jsem se také zmínil o místní dopravě a přidal 

rady ke kaţdému typu dopravy. Na závěr jsou informace o podmínkách pro vstup do této 

země, které nejsou nijak přísné, jediné problémy by mohly nastat při vyřizování víza 

Praktická část práce je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole jsem představil 

cestovní kanceláře, které mají ve své nabídce zájezdy do Indie. Výběr cestovních kanceláří 

byl záměrný. Cestovní kanceláře Adventura, Alpina a Alvarez se specializují na poznávací 

zájezdy. Cestovní kancelář Siam Travel na luxusní pobytové zájezdy a nakonec cestovní 

kancelář ČEDOK, která je jednou z dominantních na českém trhu. Následně jsem uvedl 

produkty výše jmenovaných cestovních kanceláří a popsal programy jednotlivých zájezdů. 

Druhá část praktické části bakalářské práce je zaměřena na výsledky dosaţeného 

průzkumu. Údaje o počasí jsou zachyceny pomocí teplotních a sráţkových grafů. Ceny 

zájezdů a doba pobytu je zobrazena v přehledných tabulkách. Letoviska, které lze v Indii 

navštívit jsou zobrazeny kartograficky.  Při zjišťování podrobností o cestování do Indie 

jsem došel k následujícím výsledkům. Hlavními faktory, které ovlivňují rozhodnutí, zda 

cestovat do Indie či nikoliv, jsou cena, správné načasování a doba pobytu. Zájezdy do 

Indie jsou nejen velice finančně náročné, ale také i časově. Cena zájezdů se pohybuje 

v řádu deseti tisíců a doba pobytu mezi 3 aţ 4 týdny. Tyto dva faktory zuţují potencionální 

klientelu, jelikoţ ne kaţdý si můţe dovolit měsíční dovolenou za 50 000 Kč. 
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Seznam zkratek 
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