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Přílohy 

Příloha č. 1: Cestovní ruch/ Tourism (text) 

Jedna z nejstručnějších definic cestovního ruchu říká, ţe je to „krátkodobý přesun lidí 

na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností“.
1
 

Tato definice však nezahrnuje oblast sluţebních cest, která do cestovního ruchu nepochybně 

také spadá, je ekonomicky velice významná, a kde hlavním smyslem cesty je práce a ne 

zábava. 

Jakubíková rozebírá tento pojem detailněji, ale v podstatě je význam shodný 

s předchozím tvrzením: „Za cestovní ruch je označován pohyb lidí mimo jejich vlastní 

prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma 

migrace a výkonu normální denní práce.“
2
 

I zde však není řečeno, jak daleko se musí člověk vzdálit od domova, a jak často sluţebně 

vyjíţdět, aby se uţ nejednalo o normální denní práci a pohyb v jejich prostředí. 

A proč je v dnešní době tak populární cestovat? Navštívit co nejvíce zajímavých, 

slavných či neobvyklých míst patří dnes ke společenskému postavení. Samozřejmě se šíře a 

exotičnost zcestovalých míst odvíjí od finanční situace, ale ne vţdy nezbytně. Je moţné zvolit 

si přiměřenou kategorii cestování ke své finanční, společenské i fyzické situaci. Důvod 

k cestování má kaţdý trochu jiný, ale často je to zkrátka únik od kaţdodennosti. Poznávání 

nových krajů, kultur, lidí a zvyků má vliv na naši představivost. Skrze cestování si tak 

uskutečňujeme naše sny. Proto v katalozích cestovních kanceláří nenajdeme ilustrace, které se 

shodují s naším obvyklým prostředím. Kaţdý si určitě v nepřeberném mnoţství nabídek najde 

svůj ideální sen, který by si chtěl vyplnit. Na cestovních kancelářích je takové sny vytvářet. 

Úspěšnost turistického produktu se odvíjí od správného výběru destinace a odpovědi na 

poptávku trhu.  

 

Příloha č. 2: Historie cestovního ruchu (text) 

Rozmach cestovního ruchu byl způsobem hlavně vývoje technologií a dopravy, díky 

nimţ se vzdálenosti neustále zkracují. Dalším činitelem v rozvoji cestovního ruchu jsou 

informace, jejich obrovské mnoţství a snadná dostupnost. To vše má za následek kromě 

jiného i to, ţe turisty a cestovateli nedotknutých míst je stále méně. Nejedná se však o ţádnou 

novinku. „Historie cestovního ruchu je spjata s dějinami cestování. Za nejstarší cestovatele 

jsou považováni Řekové, Egypťané a Římané. Rozvoj cestování souvisí s počátkem 
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obchodních, objevitelských a kolonizačních cest do zámoří. Počátky moderního cestovního 

ruchu jsou datovány do 17. a 18. století a jsou spjaty s průmyslovou revolucí. Důležitým 

momentem byly také politické a sociální změny ve společnosti, tj. zrušení nevolnictví. V roce 

1827 vydal Němec Karl Baedecker prvního knižního průvodce s cílem usnadnit a zpřístupnit 

cestování i středním vrstvám obyvatelstva. S organizovaným cestovním ruchem je spojováno 

jméno Angličana Thomase Cooka, který založil první cestovní kancelář (1841), pořádal první 

organizované výlety a zahraniční zájezdy. Mnoho Cookových metod se využívá dodnes (smysl 

pro kvalitu, spolehlivost, odpovědnost a odborné znalosti, pozornost každému detailu 

přípravy zájezdu apod.)“
3
 

 Začátek novodobě pojatého cestovního ruchu v Evropě můţeme spatřovat mezi první a 

druhou světovou válkou. Toto období končí v 90. letech 20. století tím, ţe se cestovní ruch 

stal jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících ekonomických odvětví světa. (Roční růst kolem 

5%, podíl na tvorbě světového HDP téměř 11%, v Evropě průměrně 7-13,5%.)
4
 

 

Příloha č. 3: Formy cestovního ruchu (text) 

Formy cestovního ruchu (dále jen CR) závisí na potřebách účastníků. Základní dělení 

odpovídá nejširším potřebám.  

 rekreační CR – přispívá k regeneraci a reprodukci fyzických a duševních sil člověka; 

realizuje se ve vhodném rekreačním prostředí (vody, lesy, hory); zvláštností 

specifickou pro české prostředí je chataření a chalupaření 

 kulturně poznávací CR – je cílený na poznávání historie, kultury, tradic, zvyků apod. 

 sportovně-turistický CR – vyuţívá zájmu lidí o aktivní odpočinek, aktivní účast na 

sportovních činnostech; obsahem můţe být i organizování pasivní účasti na 

sportovních akcích 

 léčebný a lázeňský CR – je zaměřen na léčbu, prevenci, relaxaci, celkovou obnovu 

fyzických a duševních sil jednotlivce
5
 

Obě cestovní kanceláře, kterými se zabývám ve své práci, se zaměřují hlavně na 

sportovně turistický CR. V jejich nabídkách však najdeme i zájezdy z oblasti kulturně 

poznávací a rekreační. 
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Příloha č. 4: Druhy cestovního ruchu (text) 

Jsou určeny místem čerpání sluţeb cestovního ruchu, resp. podle vztahu k platební bilanci 

(export, import, domácí spotřeba), a dalšími charakteristikami. 

 domácí CR – osoby trvale sídlící v zemi cestují uvnitř země a nepřekračují její 

hranice; podle vztahu k platební bilanci jde o domácí spotřebu 

 zahraniční CR – dochází k překračování hranic jednoho či více států; patří sem: 

- aktivní CR (incoming) – příjezdy cizinců do destinace; jde de facto o export 

sluţeb, které čerpají turisté za cizí měnu na území destinace (devizové příjmy) 

- pasivní CR (outcoming, outgoing) – výjezdy domácích turistů do zahraničí; 

z pohledu platební bilance jde o dovoz, import zahraničních sluţeb, za něţ 

domácí turisté utrácejí své prostředky v zahraničí (devizové výdaje) 

 tranzitní CR – jedná se o průjezd cestujícího přes území projíţděného státu do jiného 

cílového státu, zpravidla bez přenocování, resp. v rámci lhůty stanovené projíţděným 

státem, anebo se jedná o pohyb cestujícího v letištním prostoru při mezipřistání 

letadla, aniţ prochází celním odbavením a pasovou kontrolou 

Další dělení cestovního ruchu závisí na místu převaţující realizace sluţeb: 

 vnitřní CR – zahrnuje domácí cestovní ruch, tj. cesty obyvatel po vlastní zemi a 

aktivní (příjezdový) cestovní ruch 

 národní CR (national tourism) – zahrnuje domácí cestovní ruch a pasivní (výjezdový) 

cestovní ruch 

 mezinárodní CR (international tourism) – zahrnuj veškerý cestovní ruch, při němţ 

dochází k překročení hranice státu, ať uţ jde o aktivní, nebo pasivní cestovní ruch
6
 

Příloha č. 5: Typy cestovního ruchu podle místa realizace (obrázek)
7
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Příloha č. 6: Marketingový mix (obrázek) 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Přístupy k marketingovému mixu (tabulka) 



 

 

Příloha č. 8: Systém firemní identity a kultury (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9: Počet cest občanů ČR v letech 2003 – 2011 (tabulka) 

Cesty celkem

(v tisících)

2003 36 254 29 041 7 213

2004 32 477 25 834 6 643

2005 32 076 25 112 6 964

2006 30 547 24 154 6 393

2007 29 368 22 121 7 247

2008 28 133 20 448 7 685

2009 28 706 22 088 6 618

2010 27 675 21 246 6 429

2011 35 759 29 846 5 913

Počet cest občanů ČR v letech 2003 – 2011

Rok Z toho v ČR Z toho v zahraničí

 

 

Příloha č. 10: Zahraniční delší cesty českých občanů podle místa pobytu v roce 2010 - 

TOP 12 (graf) 

 

 



Příloha č. 11: Zahraniční kratší cesty českých občanů dle místa pobytu v roce 2010 

(graf)

 

 

 

Příloha č. 12: Devizové výdaje na zahraniční cestovní ruch v letech 2003 – 2010 

(tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13: Vývoj webových stránek CK Trip 2007-2009-2012 (obrázky) 

 

 

 

 



 

Příloha č. 14: Bannery CK Trip (obrázek) 

 

 

Příloha č. 15: Obálky letního a zimního katalogu 2010 CK Trip (obrázky) 

 

  
 

 

Příloha č. 16: Soutěž CK Trip a nealkoholickým pivem Fríí (obrázek) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 17: Počet zákazníků CK Kudrna v letech 2000 – 2005 (graf) 

 
 

Příloha č. 18: Vývoj webových stránek CK Kudrna před a po září 2011 (obrázky) 
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Příloha č. 19: Bannery CK Kudrna (obrázky) 

 

 
 

Příloha č. 20: Oceněné katalogy CK Kudrna (obrázky) 

 

Katalog 2012 Katalog 2011 Katalog 2010 Katalog 2009 Katalog 2007 Katalog 2006 

  

 
 

  

 

 

 



Příloha č. 21: Srovnání loga CK Trip a CK Kudrna (obrázky) 

 

       

 

Příloha č. 22: Srovnání stránek katalogů CK Trip a CK Kudrna (obrázky)  

 

 



  

 

Příloha č. 23: Přepis elektronické korespondence s majitelkou CK Trip Irenou 

Špringlovou (text) 

 

1.       Co si myslíte, ţe je pro vaši firmu typické – charakteristické? – Čím se odlišujete od 

ostatních? 

„Sportovní zaměření po celou dobu 23-leté historie. Specializace na kvalitní lyžařská 

střediska. Důmyslně propracované cyklo a in-line zájezdy. Převažující destinace střední 

Evropa a délka zájezdu prodloužený víkend. Komfortní zázemí pro zájezdy i klienty s vlastní 

dopravou ve vlastním penzionu v Rakousku.“ 

  

2.        Zakládáte si na nějaké firemní kultuře? Pořádáte školení zaměstnanců? Řeší se u vás 

nějaké jednotné firemní oblečení? 

„Klademe důraz na osobní přístup a profesionální služby. Vystupování a řešení různých 



situací dle metodiky probírané na pravidelném školení. Firemní oblečení řešíme akorát 

v podobě jednotných cyklo a in-line dresů průvodců.“ 

  

3.       Na čem si zakládáte přímo u zájezdů? – Co je naprostá samozřejmost u kaţdého 

zájezdu? 

 „Perfektní připravenost itinerářů, zajímavostí na trase, kvalitní ubytování, kvalitní přívěsy na 

kola a šetrné nakládání kol. Možnost volby individuálního programu i "party".“ 

4.       Koho/ co vidíte jako svou největší konkurenci a proč? 

„Internetové nabídky penzionů a regionů, obzvláště v českém jazyce.“ 

  

5.       Koho/ co vidíte jako největší hrozbu do budoucna pro vaši firmu? 

„Případné prohloubení krize – eventuelně pouze na úrovni médií.“ 

                                     

6.       Na kterou oblast marketingové komunikace sázíte nejvíce? Web, FB, direkt mail, 

katalogy, venkovní reklama, inzerce…? 

„Katalog a web.“
8
 

 

Příloha č. 24: Vlastní průzkum – otázky (text)
 9

 

1. Dáváte přednost cestování: 

- na vlastní pěst 

- s cestovní kanceláří/ agenturou 

- vlastní odpověď 

2. V jakém případě raději volíte cestování s CK/ CA? 

- dovolená u moře 

- poznávací zájezd 

- zimní dovolená – do zahraničí 

- sportovní dovolená – cyklistika, vysokohorská turistika, in-line bruslení... 

- pouze ubytování, strava nebo jen doprava pře CK/ CA 

3. Kdyţ cestujete s CK/ CA, tak proč? 

4. Z jakého regionu pocházíte? 

                                                 
8
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5. Znáte cestovní kancelář Kudrna? 

6. Znáte cestovní kancelář Trip? 

7. Víte, jaké druhy zájezdů tyto CK nabízejí? 

8. Cestovali jste někdy s některou z těchto CK? 

9. Co byste vytkli CK Trip nebo CK Kudrna? Chybí Vám nabídce nějaká destinace nebo 

druh aktivit? 

10. Co soudíte o cenách nabídek CK Trip a CK Kudrna? 

- cena odpovídá nabídce, kvalitě 

- příliš drahé 

- nesrovnával/ a jsem 

- vlastní odpověď 

 

Příloha č. 25: Jakému cestování dáváte přednost? (graf) 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 26: V jakém případě raději volíte cestování s CK/ CA? (graf) 

 

 

 

Příloha č. 27: Znáte CK Trip a/ nebo CK Kudrna? (graf) 

 

 

 


