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Přílohy:  

Příloha A: Členění a formy cestovního ruchu 

1. Členění cestovního ruchu 

Cestovní ruch (dále jen CR) můžeme rozdělit do několika základních skupin a to podle 

realizace pobytů v závislosti na geografických, ekonomických, společenských nebo jiných 

podmínkách. Jedná se o začlenění na základě vnějších faktorů. Publikace Průmysl cestovního 

ruchu uvádí rozdělení cestovního ruchu: 

a) dle místa realizace – ve vztahu k danému státu 

 vnitřní CR 

 vnější CR 

b) dle původu účastníků 

 domácí CR 

 zahraniční CR 

c) dle vztahu k platební bilanci 

 příjezdový CR - aktivity spojené s příjezdem zahraničních osob do daného státu  

 tranzitní CR - aktivity spojené s průjezdem zahraničních osob přes území daného státu  

 výjezdový CR -  aktivity spojené s výjezdem občanů daného státu  

d) kombinace místa realizace cestovního ruchu, původu účastníků a případně vztahu  

k platební bilanci státu – nemusí být vždy z hlediska názvosloví shodné 

 domácí CR - aktivity spojené s účastí občanů daného státu na cestovním ruchu v rámci 

jeho území  

 vnitrostátní CR – domácí a příjezdový CR 

 národní CR – domácí a výjezdový CR 

 zahraniční CR – příjezdový, tranzitní a výjezdový CR 

 mezinárodní (světový) CR – spojený s jakýmkoli překročením hranic státu 

e) dle počtu účastníků 

 individuální CR – cesty jednotlivců nebo malých skupin, samostatně 

 kolektivní (skupinový, společenský, klubový) CR – větší skupiny osob 

 masový CR – koncentrace účastníků CR 
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f) dle délky trvání 

 krátkodobý CR – pobyty zahrnující maximálně 3 přenocování, obchodní CR 

probíhající v průběhu pracovního týdne, výletní CR bez přenocování a víkendový CR 

s 1–3 přenocováními  

 dlouhodobý CR – pobyty a cesty s více než čtyřmi přenocováními 

g) dle způsobu zabezpečení průběhu 

 organizovaný CR - účast je zajišťována prostřednictvím cestovních kanceláří či jiného 

zprostředkovatele  

 neorganizovaný CR – účastník si vše zařizuje sám 

h) dle způsobu financování 

 volný (komerční) CR – všechny náklady platí účastník sám 

 vázaný (nekomerční, sociální) CR – za předem určených podmínek dochází k částečné 

nebo úplné úhradě nákladů pro účastníka od jiné společnosti 

(Galvasová a kol., 2008) 

i) dle vlivu na životní a sociokulturní prostředí (dle Ryglové) 

 tvrdý – spojen s rozsáhlými „tvrdými“ investicemi, kde hlavním měřítkem je zisk, bez 

ohledu na environmentální, sociální a kulturní prostředí, jde především o klasický 

„masový“ turismus 

 měkký (šetrný, zelený) – snaží se dosáhnout vyrovnaného stavu mezi dopady 

a přínosy na environmentální, sociální a kulturní prostředí 

(Ryglová, 2011) 

2. Formy cestovního ruchu 

Jsou odvozeny od motivace návštěvníků a vystihují odpovídající charakter trávení 

volného času ze strany účastníka pobytu. Obvykle rozlišujeme následující hlavní formy 

cestovního ruchu: 

a) rekreační cestovní ruch – primární složka CR, jeho hlavním účelem je fyzická  

a psychická regenerace, představuje nejširší účast obyvatel. Jedná se hlavně o příměstskou 

rekreaci, chataření a chalupaření, případně i lázeňský CR. Příměstská rekreace probíhá  

v zázemí měst, dostupném veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky.  
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b) kulturní (kulturně-poznávací) CR – poznávání jiných kultur, tradic, zvyků a obyčejů 

a dále jej můžeme rozdělit na CR vzdělávací, za účelem poznání či CR náboženský, za 

účelem návštěvy náboženských památek, účasti na náboženských poutích nebo obřadech. 

c) společensky orientovaný CR – hlavním cílem je společenský „život“. Návštěvy známých 

a příbuzných. 

d) sportovní CR – je spojen s vykonáváním sportovní činnosti a můžeme ho dále rozdělit 

na aktivní a pasivní. Aktivní forma CR je zaměřena na pobyty se sportovní náplní a cílem 

zlepšování zdraví a výkonnosti, oproti pasivní formě CR, která je nejčastěji spojena 

s diváctvím, tedy pozorováním sportovní činnosti. 

e) ekonomicky orientovaný CR – probíhá nejčastěji v pracovní době účastníka a je spojen 

s jeho ekonomickými aktivitami. Můžeme sem zařadit služební cesty, odborné vědecké 

kongresy, konference či semináře. 

f) specificky orientovaný CR -  různé motivy a jejich kombinace. Můžeme sem zařadit např. 

cestovní ruch spojený s prožitkem z nakupování předmětů v dané destinaci, politický cestovní 

ruch, vojenský cestovní ruch apod. 

(Galvasová a kol., 2008) 

g) lázeňsko - léčebný CR – řadí se do formy rekreační či jiné kombinace uvedených forem 

(Čertík in Galvasová a kol., 2008) 

 

Druhy cestovního ruchu Formy cestovního ruchu Typy cestovního ruchu 

Dle místa realizace Rekreační cestovní ruch Aktivní cestovní ruch 

Dle původu účastníků Kulturní cestovní ruch Incentivní cestovní ruch 

Dle vlivu na platební bilanci Společensky orientovaný cestovní ruch Poznávací cestovní ruch 

Dle počtu účastníků Sportovní cestovní ruch Venkovský cestovní ruch 

Dle délky trvání Ekonomicky orientovaný cestovní ruch Veletržní a kongresový cestovní ruch 

Dle způsobu zabezpečení Specificky orientovaný cestovní ruch Lázeňský a rekreační cestovní ruch 

Dle způsobu financování   
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Dle převahy místa pobytu   

Dle věku účastníků   

( Galvasová, 2008, s. 32) 

Jedno „speciální“ rozdělení, které si zaslouží zmínit, je rozdělení dle publikace Cestovní 

ruch pro všechny, která je zaměřena na dostupnost pobytů sociokulturně slabým  

a znevýhodněným jedincům. “ ENAT aktivně napomáhá k vytvoření Evropy, jako přístupné 

destinace pro všechny, destinace, kde se mohou všichni účastníci cestovního ruchu pohybovat 

svobodně, užívat si nových zkušeností a kde si mohou být jisti, že jim budou poskytnuty služby, 

které potřebují a očekávají. Zpřístupnění cestovní ruchu by mělo být prioritou pro dobro všech 

jeho účastníků i pro dlouhodobou udržitelnost cestovního ruchu v Evropě.“ (Kolektiv autorů 

Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze, 2008, s. 33)  

Formy CR můžeme rozdělit do dalších čtyř skupin, a to dle zaměření na cílovou skupinu. 

Těmi skupinami jsou: 

 mládež – v současné době reprezentuje 20% mezinárodního CR, základní 

charakteristikou je flexibilita, schopnost uspokojit různé potřeby mladých lidí, efektivita 

nákladů při dodržení kvality i při nízkých cenách, bezpečnost, dodržení sanitárních 

standardů, pozitivní atmosféra – důvěra. Nejčastější formy CR mládeže jsou jazykové 

kurzy v zahraničí, specializované krátkodobé pobyty v zahraničí, výměnné pobyty nebo 

programy v rámci středních škol, praxe, odborná praxe, au pair programy nebo pracovní 

tábory.  

 rodiny s nízkými příjmy - specifické ubytovací, stravovací a rekreační služby včetně 

speciálních cen, které vyhovují potřebám a požadavkům. Mezi faktory, které ovlivňují 

účast rodin, řadíme: limitované příjmy, limitovaný volný čas z důvodu dovolené, věk 

dětí, klid a ticho, příjemné prostředí, stupeň jednoduchosti cestování nebo počasí. 

 zdravotně handicapovaní – zde se účastníci musí podřizovat míře a hloubce svých 

nejen zdravotních omezení 

 senioři – v posledních letech míra podílu seniorů na CR velmi rychle vzrůstá. Jejich 

účast ve velké míře přispívá ke zmírnění negativních vlivů vyššího věku a ke 

zkvalitnění jejich života. V rámci účasti na různých pobytech nacházejí senioři 

příležitosti pro navázání nových přátelských vztahů a možnost k seberealizaci. 

(Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze, 2008) 
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Příloha B: Program rekreačního pobytu v ČR (jarní pobyt Polom) 

Podzimní pobyt  POLOM 15. -19. 4. 2013 

Režim dne: 

Budíček v 7,30 

Snídaně v 8,30-9,00 

Společné volnočasové aktivity - muzikoterapie, arteterapie, pobyt venku 

Oběd ve 12,00-13,00 

Polední klid na pokojích do 14,30 

Svačina 14,30-15,00 

Společné volnočasové aktivity - muzikoterapie, arteterapie, pobyt venku 

Večeře 18-19,00 

Večerka v 21,00 podle individuální potřeby dětí 

Plán výchovně-vzdělávací činnosti 

,,Vítáme se s jarem“ 

Pondělí 15. 4. 2013 

Dopoledne  

 příjezd dětí 10 – 10,30 

 předání dětí, ubytování, vybalení věcí, seznámení s penzionem 

 hudební ,,Pozdraveníčko“ – každé dítě si na obrázku vybere písničku 

(tato činnost bude naším společným každodenním úvodním rituálem) 

Odpoledne  

 příprava ,,krtkova dortu“ 

 procházka do blízkého okolí, sbírání přírodnin, pozorování jarní 

přírody 
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 chystání oslavy narozenin Vojty – výroba čepiček, nafukování balonků, 

stříhání krepáků 

Večer 

 oslava narozenin – konzumace dortu, pohybové hry, taneček 

Úterý 16. 4. 2013 

Dopoledne 

 hudební pozdraveníčko 

 blok rozumové výchovy – vkládačky, puzzle, pracovní listy, perlo, 

třídění barevných víček v boxu 

 malba barvami na sklo – obrázky do oken s jarními motivy 

 volná hra žáků – výběr z nabízených činností (míče, autíčka, 

omalovánky…) 

Odpoledne 

 krátká vycházka do okolí 

 pobyt na dětském hřišti 

 hmyzáci – příprava formy na výrobu hmyzu z papíru (trhání a lepení 

kousků papíru na nafukovací balonky lepidlem na tapety) 

Večer 

 sledování animovaného filmu ,,Doba ledová – obleva“ 

 volná hra dle výběru dětí 

 

Středa 17. 4. 2013 

Dopoledne  

 hudební ,,Pozdraveníčko“ 

 natírání a zdobení hmyzáků 

 blok rozumové výchovy 

 volná hra dětí na hřišti, výběr z připravených činností (pískoviště, míče,  

auta…) 
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Odpoledne 

 malování na trička 

 vycházka do blízkého okolí – sbírání proutí a zdobení věnce z proutí – 

dárek pro personál penzionu  

 pohybové hry na hřišti či ve společenské místnosti (Hastrman, Ovečky, 

Metař, Barevná auta apod.) 

Večer 

- výroba dárku pro maminky – korálky či náušnice ze samotvrdnoucí 

hmoty 

 

Čtvrtek 18. 4. 2013 

Dopoledne 

- hudební ,,Pozdraveníčko“ 

- blok rozumové výchovy 

- zdobení korálků, navlékání na šňůrku 

- pobyt na dětském hřišti 

Odpoledne 

- vycházka do Sněžného 

- výroba obrázků ze špachtlí a papírových ubrousků – ubrousková 

technika 

Večer 

- balení věcí 

- sledování pohádek dle výběru dětí 

Pátek 

Po snídani si děti vyzvednou rodiče. Společný úklid pokojů. 
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Příloha C: Pobyty nabízené sdružením SPMP Praha 

POBYTY SE SKUPINOVOU ASISTENCÍ 

 Řecko letecky:  termíny 22. – 29. září, nebo 19. – 30. září 2013 

Opět pro osoby s ment.postižením se skupinovou asistencí. Předpokládaná cena je 11 500 

Kč. Vzhledem k tomu, že pí ředitelka CK Iríny je nám velmi nakloněna, zapojila se do 

shánění sponzorů, což by znamenalo možnost delšího termínu. Letěli bychom opět do 

apartmánu Stelios. Důležitý je také zájem o pobyt, proto pošlete přihlášku co nejdříve. 

                                                                                  Pospíšilová Vlasta – vedoucí pobytu     

POBYTY S INDIVIDUÁLNÍM DOPROVODEM 

Jánské Lázně      23. únor – 2. březen 2013 

Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením s individuálním doprovodem a pro jejich 

přátele. 

Ubytování: Hotel Astoria, pokoje s vlastním sociálním zařízením, za příplatek možný 

jednolůžkový pokoj. Stravování: plná penze včetně pitného režimu. Program: lázeňské 

procedury (slatinný zábal, bazén), možnost sáňkování, lyžování, výlety do okolí. Doprava: 

společně autobusem, v místě použití skibusu zdarma. 

Cena: 4 100 Kč za osobu, v případě získání dotace bude pro dotované cena nižší. 

Přihlášky do 20. 12. 2012 na adresu K. Klimentová, Klimentská 21, 110 00 Praha 1. 

Schůzka přihlášených k pobytu zároveň s vybráním úhrady za pobyt se koná 9. ledna 2013 

od 16 hodin v sekretariátě KO SPMP Praha, Ječná 11. 

Karla Klimentová, vedoucí akce 737 977 374 nebo 222 318 897   
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Štúrovo – Slovensko          od  27.4. – 11.5. 2013 (15 dní) 

       od  04.5. – 11.5. 2013 (8 dní) 

 (tento termín přednostně pro zaměstnané rodiče) 

Nedotovaný rehabilitační pobyt rodičů s dětmi v termálním koupališti VADAŠ ve Štúrovu je 

zajištěn v bungalovech s kuchyňkou (vybavenou nádobím, ledničkou, varnou konvicí), 

sociálním zařízením, televizorem, povlečením. Nebo ve 2 lůžkových pokojích ve zděné 

budově GOLD, na pokojích je lednice, televizor, varná konev, umyvadlo se studenou vodou. 

Velká kuchyň a sociální zařízení jsou společné. Stravování je vlastní, lze zajistit společné 

obědy v hotelu areálu.  

Doprava vlakem nebo vlastním autem. 

Cena za lůžko a den ve 2 lůžkovém pokoji zděné budovy pro držitele ZTP/P a jeho doprovod 

8 Euro , za lůžko a den v bungalovu pro držitele ZTP/P a jeho doprovod bude do konce února 

upřesněna.  Důvodem jsou nově budované bungalovy, kdy dosud nebyla stanovena výše 

úhrady. Cena pro ostatní účastníky bude rovněž upřesněna do konce února 2013 ze stejných 

důvodů.  Platí se i neobsazené lůžko. 

Cena zahrnuje ubytování, parkování, vstup do areálu koupaliště. 

Vybírá se povinný poplatek za každého účastníka 50 Kč pro sekretariát SPMP Ječná, Praha 1.  

Platby se hradí až v místě pobytu. 

Důležité: provozovatel koupaliště upozorňuje, že 

1. zkrácení pobytu bez storno poplatku je možné nahlásit 4 dny před nástupem 

2. při dřívějším odjezdu se bude účtovat cena za celý objednaný pobyt 

3. na ubytovně a v areálu koupaliště je zakázán pobyt zvířat  

Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 25.1.2013 na  adresu : 

 Hilda Juklová, Narcisova 2849/6, Praha 10, Zahradní město 106 00. 

Tel. byt: 272 651 419, mobil: 739 008 455 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám na rok 2013 poskytli dary peněžní nebo věcné. 

Budeme moc rádi, pokud i v roce 2013, svými sponzorskými dary přispějete na Štúrovo 2014.   

Těšíme se na Vás! Vedoucí pobytu: Šárka Zemková, Hilda Juklová 
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Jizerské Hory  -  Lučany                                                     29. 6. - 13. 7. 2013 

Pobyt s předpokládanou dotací je určen pro osoby s mentálním postižením a pro jejich 

doprovodné osoby. 

 Ubytování: v penzionu Kitty, Lučany 703 v samostatných pokojích s vlastním 

příslušenstvím. TV ve společenských místnostech. Plná penze, pitný režim, společná doprava 

autobusem z Prahy a zpět zahrnuty v ceně. Program bude zaměřen více 

sportovně a na hudební terapii. Předpokládaná cena 7 200 Kč. Pro dotovanou osobu 

až podle výše dotace (je předpoklad ceny 5 900 Kč). Pokud se podaří získat sponzorský dar, 

bude cena upravena. 

Přihlášky do 30. ledna 2013 do sekretariátu KO SPMP, Praha 2, Ječná 11, PSČ 120 00. 

Přihláška je nutná v tomto časovém předstihu pro potvrzení našeho zájmu o pobyt 

ubytovateli. 

Pro zajištění finančních prostředků na zaplacení zálohy na pobyt bude vybírána částka na 

účastníka ve výši 3 000 Kč do 15. 3. 2012. 

     Na pobyt s Vámi se těší Eva Bláhová, vedoucí akce, tel.281864699 večer po 20. hod. neb 

každé pondělí 14-18 hod.v sekretariátu KO SPMP. 

Řecko – Asprovalta      9. – 21 září 2013 

Znovu opakujeme pro velký zájem a pohodový průběh pobyt rodičů s dětmi v Asprovaltě 

v hotelu Teo Beach prostřednictvím CK LUNA TOUR. 

Cena zájezdu s polopenzí a pojištěním od CK LUNA TOUR  – 6 200 Kč na osobu.  

Doprava přes pět států klimatizovaným autobusem s WC, možností zakoupení občerstvení.  

Cesta trvá cca 22 až 24 hodin. Řidiči jsou velice zkušení a ochotní. 

Ubytování v tří až čtyřlůžkových pokojích s kuchyňkou vybavenou nádobím, elektrickým 

vařičem a ledničkou s mrazákem, vlastním sociálním zařízením. Každý pokoj má balkón se 

zahradním nábytkem a výhledem na moře či hory. Pláž je vzdálena cca 50 m. 

Přihlášky posílejte do 26. ledna 2013 přímo na adresu: Heda Řezáčová, Pujmanové 24, Praha 

4, Pankrác II,  140 00. Schůzka přihlášených se uskuteční 28. ledna v pondělí od 14 do 16 

hodin v sekretariátě SPMP Praha v Ječné 11. Bude se vybírat záloha 1 000 Kč na osobu. 



91 

 

Tam také podepíšete, že jste byli seznámeni s podmínkami CK.  Na schůzce se dozvíte další 

informace, v případě potřeby volejte 241 408 738. Těší se na Vás 

Heda Řezáčová, vedoucí zájezdu  

(138. dopis členům. Praha: KO SPMP PRAHA, prosinec 2012.) 

 


