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1. ÚVOD 

Prostředí wellness a problematika wellness pobytů jsou poměrně novou avšak 

dynamicky se rozvíjející oblastí služeb, jejíž studium je ve spojení s možnostmi 

cestovního ruchu lákavé a zajímavé. Pro svou diplomovou práci jsem toto téma zvolila 

nejen pro jeho atraktivitu nebo módnost, ale též z profesních důvodů, neboť se 

v prostředí wellness služeb pracovně angažuji, a ráda bych zjištěné poznatky využila i 

pro svůj další profesní růst. 

Na úvod je třeba říci, že pojem wellness představuje v literatuře pole neorané, a 

doposud neexistuje kvalitní a obsáhlý zdroj literatury zabývající se obecným a 

odborným studiem pojmu wellness. Na trhu se objevují různé dílčí publikace zabývající 

se zdravou stravou, nejrůznějšími druhy cvičení, sportovní tématikou a tréninkovými 

metodami, relaxačními technikami a meditací, dále pak odborná literatura pro 

fyzioterapeuty a maséry atd., avšak co je wellness, co skrývá tento pojem, jak 

pospojovat jeho jednotlivé části a promítnout do svých životů, v literárních zdrojích 

nenalezneme. 

Wellness a jeho myšlenky pronikají jak do komerčního světa, tak přímo do 

lidských životů. To, jak ho přijmeme, co si z něj vezmeme a jak využijeme pro svůj 

život, záleží na nás. 
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2. CÍLE PRÁCE 

Doufám, že tato diplomová práce přispěje k vysvětlení obecného poJmu 

wellness, nabídne a potažmo předá část filosofie wellness, která je v současnosti podle 

mého názoru v podvědomí specializované skupiny lidí, nikoli v podvědomí široké 

veřejnosti. A právě ta by ji měla postupně přijmout za svou. Hovoříme o hrozících 

civilizačních nemocech, čteme články o zdraví, utrácíme peníze za drahé léky nebo 

dokonce operace, známe slova jako prevence, imunita, a nevíme, co je pojem wellness? 

Ten nejčistší způsob uchování zdraví? Zdraví se týká nás všech a tudíž my všichni 

bychom měli znát význam slova wellness. Nejen znát, ale především používat jeho 

myšlenky. 

Tato diplomová práce se dále pokusí propracovat k definici pojmu wellness 

pobyt a prakticky představí jeho složky, účastníky, jednotlivé formy a nabídky na trhu 

cestovního ruchu v České republice. Nastíní celý organizační proces, poukáže na silné a 

slabé stránky systému wellness pobytů a ukáže cestu dalších možností a rozvoje této 

oblasti cestovm'ho ruchu. 

V praktické a projektové části se budu na základě svých praktických zkušeností 

nově získaných poznatků snažit navrhnout wellness pobyt, který bude odpovídat 

ideálům wellness, potřebám současné společnosti a podmínkám cestovního ruchu ČR. 

Budu se též snažit vylíčit smysl a důležitost wellness pobytů pro člověka 

samotného i pro celou společnost. Zdůrazním nejen jeho zdravotní význam, ale i 

význam sociální a ekonomický. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Teorie wellness a vymezení základních pojmů wellness 

3.1.1 Pojetí wellness a jeho všeobecné chápání 

Pojem wellness je všeobecně chápán jako zdravý životní styl, co je však 

konkrétní náplní tohoto pojmu už může být předmětem menších spekulací mezi 

samotnými odborníky na zdravý životní styl. 

Fakta říkají, že umělý výraz "Wellness" vznikl spojením slov wellbeing (zdar 

ale také léčivý pramen) a názvu hnutí fitness a bylo zařazeno WHO (Světovou 

zdravotnickou organizací) mezi oficielní pojmy již v roce 1948. Do Evropy se z USA 

tento styl dostal až v roce 1959 [28]. 

Širší pojetí wellness 

V širším pojetí můžeme wellness chápat jako cestu za psychickou i fyzickou 

harmonií a aktivní způsob péče o naše zdraví. V tomto pojetí se tedy odborníci shodují, 

že wellness je způsob života směřující k dosažení optimálního zdraví pomocí všestranné 

aktivity zaměřené především na komplexní regeneraci s cílem omezení negativních 

vlivů civilizačních stresů [13]. 

Úzké pojetí wellness a charakteristika dílčích složek wellness 

V užším pojetí můžeme pojem wellness chápat jako několik samostatných součástí 

navzájem souvisejících a ovlivňujících se. Všechny mají veJký vliv na úroveň životní 

pohody, ale stále nejdůležitější z nich je fitness- tělesná zdatnost. Žádnou z nich 

bychom však neměli opomenout, protože jen rovnováha mezi nimi může vést k nejvyšší 

úrovni wellness. 
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ovlivňuje svalový tonus a centrální nervový systém. Ne vždy je potřebná pouze k 

odstranění či prevenci stresu - fenoménu dnešní uspěchané doby. Někdy si v sobě 

nosíme menší či větší psychické problémy, které se nemusí v běžném životě projevovat 

a sužovat nás, na druhou stranu nám mohou bránit postoupit v životě dál, dosáhnout 

zlepšení sportovních výkonů, výkonů v práci, zlepšení stavu pohybového aparátu apod. 

Jsou ukryté hluboko v nás, nedokážeme je sami odhalit a pomoci si sami. Může sem 

tedy patřit řízená relaxace pod vedením odborníka - psychoterapeuta. 

Pravidla správného stravování a zdravá výživa 

Velmi důležitou součástí zdravého životního stylu je optimální stravovací 

režim. Stravovací plán nemá plnit jen funkci primární, což je individuální přání jedince, 

ale také stejně důležitou funkci optimalizace zdravotního stavu a zdravotní prevence. 

Zdravá strava, dostatečný a vhodný pitný režim, očistné dny, detoxikace organismu, 

výživové doplňky v kombinaci vitamínů, minerálů, vlákniny a dalších nezbytných látek, 

to jsou součásti působící zdravotně na organismus. 

Obrázek 2: Pět součástí wellness 

Pojem wellness dle Blahošové 

Zdroj: Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc. 

POZITilllti PÍŮSTUP 
K ŽIVOTU 

/' 
OSOIIIIf NAUYilV 

V"niVA, 
IION'IROL~ I'IWO'flrOSll 

Životní styl wellness není jen určitý neměnný stav, ale projevuje se neustálými 

změnami jednotlivých složek k lepšímu. Neexistuje hranice, o které lze říci, že je 
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nejvyšší úrovní wellness, že jsme dosáhli nejvyššího stupně rovnováhy a pohody. Vždy 

se najde něco, čím můžeme svůj život vylepšit. Je to stálé vzdalování se od stavu, který 

nazýváme nemoc. 

Charakteristika dílčích složek wellness dle Blahušové 

Fitness 

Fitness, neboli tělesná zdatnost je schopnost těla efektivně fungovat s optimální 

účinností a hospodárností. Má 5 součástí a všechny souvisejí se zdravím: 

1) Kardiorespirační (aerobní) vytrvalost je nejdůležitější součástí 

fitness. Zlepšuje funkce srdce, cév, plic a redukci rizikových 

faktorů jejich onemocnění. 

2) Svalová síla je schopnost svalu vydat maximální sílu proti odporu. 

3) Svalová vytrvalost je schopnost svalu opakovaně vydávat sílu proti 

odporu nebo výdrž ve svalové kontrakci. Charakterizuje ji 

dlouhodobá aktivita nižší intenzity. 

4) Kloubní pohyblivost, neboli flexibilita umožňuje provádět pohyb 

bez potíží a pomáhá předejít poškození kloubů, vazů a svalů. 

5) Složení těla ukazuje množství podkožního tuku a množství 

základní tělesné hmoty. (Blahušová, 1995). 
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Zvládnutí stresu - Stres je mentální, emocionální a fyziologická odpověď těla na 

mimořádně silný podnět. Aby člověk dosáhl wellness životního stylu musí se umět 

vypořádat se stresovými situacemi. To jakým způsobem se člověk umí vyrovnat se 

stresem je důležitější než typ a velikost stresu. Každý člověk reaguje na stres jinak, 

proto každému vyhovuje jiná technika boje se stresem. 

Výživa a kontrola hmotnosti - výživa zásobuje tělo vším co potřebuje pro život. 

Různé typy jídel dodávají tělu různé druhy živin, které hrají v lidském těle různou roli. 

Porozumět základním pravidlům zdravé výživy a dodržovat střídmost, vyváženost a 

rozmanitost ve výběru jídel je základním principem wellness. Zdravá hmotnost je 

defmovánajako hmotnost, ve které se člověk cítí dobře a nemá zdravotní problémy. 

Osobní návyky 

Pozitivní přístup k životu [2]. 

3.1.2 Vývoj wellness ve světě a počátky wellness v České republice 

I když se péče o zdravý životní styl zařazuje mezi hity 21.století, zdaleka tomu 

tak není. Už ve staré Indii se upevňovalo zdraví pomocí jógy, ve starém Egyptě 

pečovaly o svou krásu Egypťanky nejen pomocí oslího mléka, ale i různými druhy 

kosmetických výrobků. Ani staří Řekové nezůstávali pozadu, kultura těla zde byla 

jednou z nejdůležitějších.V dnešních hotelech, které si do názvu dávají hrdě "Wellness" 

by se cítili jako doma. 

Mluvíme-li o moderním pojetí wellness, musíme se nejprve odrazit od pojmu 

fitness. Od 60. let 20. století můžeme pozorovat rozvoj tělovýchovného hnutí, které se 

vžilo pod názvem fitness zejména v USA. Hnutí vzniklo na základě špatných výsledků 

v testování populace testem minimální svalové zdatnosti (Kraus, Weberová), který 

nesplnilo 58 % Američanů ve věku kolem 20 let. Jeho vzniku pomohla podpora ze 

strany vlády Spojených států. Byl založen prezidentský výbor, který vede A. 

Schwarzenegger a jehož cílem je podporovat tělovýchovné aktivity ve federálním 

měřítku. Úspěch této kampaně potvrzuje i fakt, že se z tělovýchovného hnutí stal životní 

styl, který vyznávají milióny lidí na celém světě. 
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V první polovině 70. let vzniká v USA nová vlna péče o zdraví, která přerůstá 

v již známý fitness. Lidem již nejde pouze o fyzickou zdatnost, ale o novou kvalitu 

života. Pojem fitness tak přerůstá v nový pojem wellness, který zahrnuje také péči o 

duševní zdraví i vzhled. Wellness oproti fitness, které představuje pouhou fyzickou 

zdatnost, v sobě zahrnuje další složky, které zlepšují celkové zdraví, pohodu a image 

člověka (někdy nově nazýván wellness image). Tedy zahrnuje nejen klasické cvičení, 

ale také prvky rehabilitace, řízené relaxace, zdravý způsob stravování a péči o svůj 

vzhled. Nový standard v péči o fyzickou i duševní stránku jedince vychází z definice 

zdraví od Světové zdravotnické organizace (World Health Organization), která definuje 

zdraví jako "nepřítomnost choroby" [2]. Tento životní styl s názvem wellness nebyl 

prakticky dosud překonán. 

Jak tomu bylo v České republice? Vývoj tělovýchovných aktivit v ČR byl 

v posledních 10 letech 20. století charakterizován dynamickým rozvojem podnikání 

v oblasti fitcenter propagující fyzickou zdatnost, tedy fitness. Tento směr zaujal určitou 

skupinu lidí, kteří jí vedli kupředu poměrně dlouho ve srovnání s wellnessovou západní 

Evropou nebo Amerikou. Teprve v posledních dvou letech je v ČR vnímáno wellness 

jako nový životní styl. Oproti zahraničí, kde je chápán globálně, je v ČR omezen 

převážně na Prahu, kde tento pojem lidé znají a v mnoha případech vzali za svůj. Oproti 

fitness může oslovit opravdu každého, kdo se chce vydat na cestu za zdravím a 

zkvalitněním svého života. 

Co přijde po wellness? Je ještě nějaká nadstavba? Zdá se, že v komerčním 

západním světě je slovo wellness odposlouchané a v r. 2006 přichází na svět novinka 

zvaná "selfness". Wellness totiž označuje určitou touhu, která představuje daleko víc 

než sklon k požitkářství a relaxaci: a sice touhu po větší osobní kompetenci, touhu 

zvládat vlastní život, touhu po pohodě a pocitu zdraví "wellbeing" v širším slova 

smyslu. A tento nový, promyšlenější a o nové prvky bohatší je vlastně "selfness" neboli 

opravdové sebepoznání a změna sebe sama jako životní trend. Pro selfness jsou 

příznačné následující schopnosti/kompetence: 

tělesná kompetence (zdravě jíst, pěstovat sport, zůstat fit), 

work-life-balance (dosáhnout rovnováhy mezi prací a osobním životem), 

emocionální životní kompetence (pozitivně emocionálně vycházet se svým 

sociálním okolím, s partnerem, se spolupracovníky v zaměstnání, 

s rodinou), 
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biografická kompetence růstu (dokázat se samostatně rozhodovat 

v komplexních životních situacích nebo krizích), 

kompetence zrání (učit se a využívat získaných zkušeností i ve vysokém 

stáří). 

Kolem těchto kompetencí se bude v příštích letech rozvíjet "druhá vlna 

wellness" v jejímž centru už nebude jen přechodná relaxace a odpočinek, nýbrž trvalá 

osobní změna. V oblasti cestovní ruchu se to dnes hemží nabídkami akcí, které 

organizují nejen prožitky, ale i osobní transformaci (selfness travelling). Heslo "najdi 

sám sebe" se stává sloganem četných mediálních produktů. Vystřídalo a nahradilo 

slogan minulých let "prezentuj sám sebe". Uprostřed toho všeho je přitom interakce 

s trenérem nebo koučem, zkrátka s někým, kdo člověku přidrží zrcadlo, umožní zpětnou 

vazbu, a řekne, kde se právě nachází a kterým směrem se vyvíjí [15]. 

Zatím o selfness můžeme číst pouze na internetu, co ve skutečnosti představuje a 

jak se prakticky promítne do společnosti a našich životů ukáže zřejmě nejbližší doba. 

3.1.3 Wellness jako průmysl 

Dnešní boom má různé příčiny, které zkoumají sociologové i ekonomové na 

celém světě. O krásu a zdraví začínají pečovat všechny vrstvy obyvatelstva a co je 

důležité - mladí, střední generace i senioři. Mladí chtějí sportovní zážitky a atraktivní 

vzhled, jejich rodiče úlevu od následků hektického života, prarodiče zase chtějí tak 

trochu zastavit čas. To všechno objímá wellness. Wellness je široké spektrum úzce na 

sebe navazujících činností, zaměstnává průmysl potravinářský, textilní, chemický, 

plastické chirurgy a samozřejmě úžasně podporuje cestovní ruch. Všichni chtějí 

ukousnout z tohoto koláče. Nejnovější průzkumy hovoří o tom, že v horizontu 20 let 

bude právě wellness plnit pokladny. O wellnessu se mluví v televizi, ženy i muži o něm 

čtou v každém časopise, produkty pro zdravý životní styl jsou lidem takřka vnucovány 

na každém kroku [28]. 

Světoznámí ekonomové jako Paul Zane Pilzer dospěli k závěru, že obor 

Wellness představuje nejrychleji se rozvíjející obor pro následující desetiletí [16]. 
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3.2 Teorie cestovního ruchu 

3.2.1 Základní terminologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch představuje u nás i ve světě velmi dynamicky se rozvíjející 

segment ekonomiky. Svým objemem tržeb se řadí ve světě na třetí místo za 

petrochemický a automobilový průmysl a rovněž rozsahem zaměstnanosti a tvorbou 

kvalitních pracovních příležitostí patří mezi nejvýznamnější ekonomická odvětví. 

Cestovní ruch 

Cestovní ruch můžeme chápat jako specifické odvětví hospodářství 

jednotlivých ekonomik. Existuje několik definic tohoto pojmu, ale žádná univerzální a 

všeobecně přijatá definice tohoto odvětví není. Je třeba vědět, že ne každé cestování 

nebo rekreace je cestovním ruchem. Cestovní ruch se uskutečňuje ve volném čase, ale 

ne všechen čas je cestovnímu ruchu věnován. Cestovní ruch je odvětvím dynamickým a 

proto i definice tohoto pojmu se stále rozvíjí. Např. od 90. let 20. století jsou nově do 

cestovního ruchu zahrnovány i služební a obchodní cesty, avšak pouze ve formě 

jednání, nikoli provozování výdělečné činnosti. V tomto již lze spatřit určitou 

problematičnost pojmu a jeho vymezení. 

Jako nejvýstižnější definici můžeme uvést definici WTO (World Trade 

Organization). Tato organizace 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." 

Návštěvníkje jakákoli osoba, která cestuje do jiného místa, než je místo jejího 

obvyklého pobytu na dobu nepřevyšující 12 po sobě jdoucích měsíců, přičemž účel 

návštěvy je jiný než výkon činnosti odměňované z navštíveného místa. 

Region cestovního ruchu lze vymezit jako marketingové rozdělení území 

cestovního ruchu, které vychází z členění Czech Tourism. Toto rozdělení se stále vyvíjí 

a hranice nejsou pevně vymezeny. 

Turista je osoba cestující s cílem využití volného času, která se zdrží na daném 

místě alespoň 24 hodin, tzn. v tomto místě přespí v hromadném nebo soukromém 

ubytovacím zařízení [ll]. 
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3.2.2 Typologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch můžeme dle různých kritérií dělit na jednotlivé formy a 

jednotlivé druhy. 

Formy cestovního ruchu vycházejí ze zaměření cestovního ruchu na 

uspokojování určitých konkrétních potřeb účastníka. Jednotlivé formy cestovního ruchu 

obvykle kladou zvláštní požadavky na způsob realizace a zebezpečení služeb- na jejich 

rozsah a kvalitu. Rozlišujeme tak následující formy cestovního ruchu: 

a) rekreační forma 

• nejrozšířenější forma cestovního ruchu obyvatel ČR, 

• obnovují se duševní a fyzické síly člověka (při pobytu po 

dostatečně dlouhou dobu) 

b) kulturně poznávací forma 

• cestovní ruch jako prostředek zvyšování kulturní a 

odborné úrovně účastníka cestovního ruchu, tj. zvyšování 

vzdělanosti národa, 

• cílem je návštěva architektonických památek, tradičních 

akcí, výstav, festivalů apod., 

• bývá spojována s rekreační formou 

c) lázeňsko léčebná (zdravotní) forma 

• cestovní ruch plní funkci regenerační, zdravotní 

rekreační, 

• základním předpokladem rozvoje je existence vhodného 

přírodního prostředí, léčivých zdrojů atd., 

d) sportovně turistická forma cestovního ruchu 

• charakteristická je častá změna prostředí 

• základním předpokladem je existence vhodného prostředí 

pro danou sportovní aktivitu, fyzických schopností a 

zájem účastníka cestovního ruchu, 

e) profesní cestovní ruch 
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t) dobrodružný cestovní ruch 

g) politický cestovní ruch 

h) kongresový cestovní ruch 

i) lovecký cestovní ruch 

j) mototuristický cestovní ruch 

k) agroturistika a ekoturistika 

I) další specifické formy 

Členění na formy cestovního ruchu nepředstavuje skutečně pojmové členění, 

ale tvoří pouze obchodní, pracovní nebo propagační označení. Při rozlišování tzv. forem 

cestovní ruchu se vždy zdůrazňuje určitý prvek, ať už je to věk, způsob dopravy, motiv 

účasti apod. (Hladká, Technika cestovního ruchu) 

Druhy cestovního ruchu sledujeme dle různých hledisek: 

a) dle místa realizace cestovního ruchu 

• domácí cestovní ruch- jedná se o aktivní účast občanů dané země 

na cestovním ruchu v rámci území dané země 

• zahraniční cestovní ruch - představuje aktivity spojené s výjezdy 

občanů dané země do zahraničí (aktivní - outcoming) nebo 

s příjezdem občanů ze zahraničí do dané země (pasivní- incoming) 

nebo projíždějících zahraničních občanů (tranzitní) 

• vnitrostátní cestovní ruch - chápeme jako aktivity spojené 

s domácím a příjezdovým cestovním ruchem 

• národní cestovní ruch- chápeme jako aktivity spojené s domácím a 

výjezdovým cestovním ruchem 

• světový cestovní ruch - chápeme jako veškerý cestovní ruch na 

světě spojený s překročením hranic států 

b) dle vztahu k platební bilanci 
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• příjezdový cestovní ruch - vyjadřuje aktivity spojené s příjezdem 

zahraničních občanů do dané země. Z hlediska platební bilance se 

jedná o pozitivní přínos, proto se též nazývá aktivní cestovní ruch 

• tranzitní cestovní ruch - vyjadřuje aktivity spojené s tranzitem 

zahraničních občanů přes danou zemi. Toto má také pozitivní vliv 

na platební bilanci a proto je tento druh cestovního ruchu také řazen 

do aktivního cestovního ruchu 

• výjezdový cestovní ruch - vyjadřuje aktivity spojené s výjezdem 

občanů dané země do zahraničí. Pohyb občanů do zahraničí je také 

spoJen s vývozem devizových prostředků a tím pasivním 

působením na platební bilanci. Je proto řazen do pasivního 

cestovního ruchu. 

c) dle způsobu zabezpečení a organizace cestovního ruchu 

• organizovaný cestovní ruch - je zajišťován cestovní kanceláří, 

cestovní agenturou či jiným zprostředkovatelem 

• neorganizovaný cestovní ruch - účastník si vše potřebné zařizuje 

sám 

d) dle délky účasti (délky trvání cesty): 

• krátkodobý - charakterizován pobytem do 3 dnů mimo trvalé 

bydliště (zahrnuje max. 2 přenocování) 

• dlouhodobý - předpokládá cestovní pobyt delší než tři dny mimo 

trvalé bydliště, nikoliv však delší než šest měsíců. 

Toto členění platí jak v domácím, tak i v zahraničním cestovním ruchu, a to i 

mezinárodně. Ekonomický význam tohoto členění spočívá zejména v odlišných 

nákladech na vybavení míst cestovního ruchu [1, 5, 8]. 

3.2.3 Subjekty cestovní ruchu - cestovní kancelář, cestovní agentura, zákazník, 

zájezd 

Cestovní kanceláře a agentury lze klasifikovat podle řady kritérií jako 
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• předmět činnosti a postavení v distribučním procesu 

• územní hledisko 

• segmentace trhu 

• velikost 

Předmět činnosti a postavení v distribučním procesu 

Cestovní kanceláře (CK) jsou oprávněny nabízet a prodávat své zájezdy, tj . 

sestavovat zájezdy na základě vlastní úvahy o přitažlivosti nabídky a takto vytvořené 

zájezdy nabízet a prodávat např. formou katalogů. Jsou označovány též jako 

organizátoři zájezdů, touroperátoři a jejich postavení v distribučním procesu 

odpovídá pozici velkoobchodu. Mají v cestovním ruchu nezastupitelnou úlohu, 

soustřeďují služby cestovního ruchu od dodavatelů, vzájemně je kombinují a vytvářejí 

balíky služeb- "package". Prodávají jednotlivé služby nebo jejich balíky a to zpravidla 

za jednu cenu. Jedná se o tvůrce a dodavatele produktu, který by nemohl existovat 

v současné podobě bez jejich organizátorské role. 

Cestovní agentury (CA) jsou oprávněny prodej takto vytvořených zájezdů 

cestovní kanceláře jen pro cestovní kancelář zprostředkovávat. Hrají tedy klíčovou roli 

v distribučním procesu cestovního ruchu. Mají nezastupitelné místo v prodeji velké 

většiny turistických služeb. V činnosti cestovní agentury má dominantní úlohu služba 

informační. 

Tabulka č. 1: Činnosti CK a CA 

Činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur 

CK CA 

1. Nákup ubytovacích služeb 1. Obstarávání a prodej dopravních cenin 

2. Nákup dopravních služeb 2. Obstarávání a prodej ubytování 

3. Nákup dalších služeb CR 3. Prodej standardních zájezdů CK 

4. Vytváření kombinací služeb a jejich bal íčků 4. Obstaráváni a prodej lázeňských pobytů 

5. Nabídka služeb, jejich kombinací a balíčků 5. Prodej výletů , exkurzí a transferů 

Obstarávání a prodej vstupenek na 
6. Monitorováni realizace těchto služeb 16. společenské, kulturní a sportovní akce 
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7. Informačn í a propagační činnost 7. Směnárenské služby 

Prodej map, turistických plánu a turistické 
8. literatury 

9. Informační servis 

Zdroj: Zákon o cestovním ruchu 

Takto doposud zákon o cestovním ruchu (z. č. 15911999 Sb.) určoval hlavní 

rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou a vymezil tak činnosti, které mohli 

CK i CA vykonávat Ustanovil též, že obě tyto skupiny jsou povinny se chovat tak, aby 

bylo zcela zřejmé o který typ jde. 

Obrázek 3: Právní úprava a činnosti CK a CA 

Koncese: 

provozování CK 

Povinné smluvní pojištění 

Živnost ohlašovací - vázaná: 

provozování CA 

Povinné smluvní pojištění 

- NOVELA! 

organizování zájezdt!J 

prodej 1:ájezdů vlastních pod svým 

jménem 

zprostředkování a predej zájezdů 

jiných CK .pod jejich jménem 

zprostředkován í a prodej zájezdů 

CK pod jménem da.né CK (CA 

nesmí zprostředkovávat predej 

zájezdů pro subjekt, který není CK) 

Zdroj: Zákon o cestovním ruchu (z. č. 15911999 Sb.), novela zákona o cestovním ruchu 

Od L 8. 2006 přišla v platnost novela tohoto zákona, která řadu věcí upravuje 

v neprospěch cestovních agentur a stanovuje jim rozšířený výčet povinností. CA 

mají povinnost v propagačních a jiných materiálech informovat zákazníka pro 

kterou CK je prodej zájezdu zprostředkováván. V praxi dříve docházelo ke klamání 
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spotřebitele. Dále je to povinnost předložit zákazníkovi před uzavřením smlouvy 

doklad o pojištění cestovní kanceláře, pro kterou zájezd zprostředkovávají a 

informovat Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o zprostředkování zájezdu pro 

CK z jiných členských států. Další povinností je důsledná informovanost 

potenciálních zákazníků zejména prostřednictvím internetu a webových stránek o 

všech podstatných skutečnostech, které mohou ovlivnit zájezd, potažmo zákazníka 

při jeho výběru [33, 34]. 

Územní hledisko 

Podle tohoto hlediska hovoříme o cestovních kancelářích - touroperátorech, 

působících ve výjezdovém cestovním ruchu - outgoingu, domácím cestovním ruchu a 

výjezdovém cestovním ruchu- íncomíngu. 

Výjezdový a domácí cestovní ruch 

Cestovní kanceláře a agentury obsluhují domácí trh a poskytují služby domácím 

zákazníkům. Jedná se o nejviditelnější subjekty cestovního ruchu, které se presentují 

v médiích. Do značné míry formují cestovní návyky a vytvářejí standardy kultury 

cestování občanů své země. Hrají výraznou roli pří tvorbě ímage celého turistického 

průmyslu ve veřejnosti. 

Příjezdový cestovní ruch 

Jedná se o kategorie cestovních kanceláří, které se zabývají tvorbou a prodejem 

produktu do zahraničí. Podstatou činnosti těchto CK je nákup služeb v místě nebo 

regionu a následný prodej do zahraničí, kde odběratelem není konečný zákazník, ale 

zahraniční touroperátor. Pracují zpravidla na základě konkrétních objednávek 

zahraničních CK a jejich produkt je součástí konečného zájezdu. V zahraničí se používá 

označení "local operator" nebo "ground operator". 

Hledisko zpracovaného segmentu trhu 

Trh cestovního ruchu je zpravidla segmentován podle 4 hlavních metod, které 

tak dokážou rozdělit populaci do sourodých skupin a nabídnout jim tak optimální 

produkt [10, 12]. 
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Tabulka 2: Metody segmentace populace 

Demografická Geografická Psychografická Behavioristická 

•věk •klima • hodnoty • zvyky a preference 

• postoje, účel, 
• příjem •země • region důvod 

• město I 
• profese venkov • životní styl • očekávaný úspěch 

• velikost 
rodiny • zájmy ~~ , 
• vzdělání • aktivit 

Zdroj: Kiralová, A. Marketing destinace cestovního ruchu. 

Nejvíce používaná metoda segmentace v oblasti cestovního ruchu Je 

"behavioristická" a to podle účelu a důvodu cesty. Trh je takto segmentována na 

cestovatele a cesty: 

• pracovní a obchodní- "businness travel" 

• volného času- za zábavou, poznáním, odpočinkem- "leisure travel" 

Cestovní kanceláře a agentury se tedy pak kategorizují na ty, které se zabývají: 

• obchodními cestami, kongresy, incentivní turistikou apod. (pro firmy a 

společnosti) 

• cestami za dovolenou, poznáním, vzděláním, sportem apod. (pro 

veřejnost) 

Demografická segmentace 

Demografické údaje jsou dobře dostupné a proto se v marketingu ve velkém 

měřítku používají k segmentaci trhů. Často se jako technika segmentace trhu používá 

věk nebo životní cyklus rodiny. 
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Tabulka 3: Fáze životního cyklu podle Wellse a Gubara 

Mládenecká fáze (mladí svobodní lidé nežijící s rodiči) 
Bezdětní novomanželé 
Plné hnízdo I (nejmladší dítě do 6 let) 
Plné hnízdo ll (nejmladší dítě nad 6 let) 
Plné hnízdo lil (starší manželé s dětmi, které jsou na nich 
závislé) 
Prázdné hnízdo I (děti mimo domov, hlava rodiny pracuje) 
Prázdné hnízdo ll (hlava rodiny v důchodu) 
Pracující osamělá vdova (osamělý vdovec) 
Osamělá vdova (osamělý vdovec) v důchodu 

Zdroj: Worcester a Downham (1986) 

Socioekonomická segmentace 

Tato skupina proměnných zahrnuje příjmy, povolání, vzdělání a společenskou 

třídu. V různých zenúch byly vytvořeny různé techniky usnadňující využití 

socioekonomických údajů v marketingu jako základny pro segmentaci. Vychází se zde 

ze zásady, že povolání, vzdělání a společenská třída určují, které produkty bude 

zákazník kupovat. 

Nejčastěji používanou socioekonomickou metodou segmentace ve Velké 

Británii je klasifikace JICNARS, podle níž se lidé dělí na šest kategorií. 

Tabulka 4: Klasifikace JICNARS 

Přibližný 

Společenský Společenské Povolání hlavy domácnosti 
podíl 

stupeň postavení rodin 
(%) 

Vyšší střední Vyšší manažerské, administrativní nebo 
A třída odborné s akademickým vzděláním 3 

Střední manažerské, administrativní nebo 
B Střední třída odborné 10 

Nižší střední Mistrovské nebo úřednické, nižší 
C1 třída manažerské, administrativní nebo odborné 24 

Kvalifikovaná 
C2 pracující třída Kvalifikovaní dělníci 30 

Částečně kvalifikovaní a nekvalifikovaní 
I D Pracující třída dělníci 25 
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E I Střední třída 

Zdroj: Chisnall ( 1985) 

Geografická segmentace 

Na potřeby zákazníků má vliv geografické umístění jejich sídla. Často 

používanou klasifikací je ACORN (A Classification of Residential Neighbourhoods -

klasifikace sídlišť). Vychází ze zásady, že zákazníci, kteří žijí v odlišných typech 

sídlišť, mají odlišné profily i v ostatních proměnných. 

Tabulka 5: Klasifikace cílových skupin zákazníků ACORN 

o/o 
Kategorie populace Skupina 

A 19,8 
1 Úspěšní boháči, příměstské oblasti 

Prosperující 2 Bohatí příslušníci venkovských komunit 
3 Bohatí penzisté, oblasti sídel důchodců 

B 
11,6 4 Bohatí vedoucí pracovníci, oblast rodinných sídel 

Expandující 5 Zajištění pracující, oblast rodinných sídel 

c 6 ~ohatí obyvatelé měst, městské oblasti 

Na 7,5 7 Uspěšní akademicky vzdělaní lidé, velkoměsta 

vzestupu 8 Dobře situovaní vedoucí pracovníci, vnitřní městské 
oblasti 

D 
9 Zajištění lidé středního věku, rodinné domy a byty 

Usedlí 
24,1 1 O Kvalifikovaní dělníci, oblast vlastních rodinných 

domů 

E 
11 Vlastníci nových rodinných domů, ustálené 

Aspirující 
13,7 komunity 12 "Bílé límečky", multietnické oblasti 

středních příjmů 

13 Starší lidé, oblasti méně úspěšných I 

14 Obyvatelé komunálních nájemných domů, lepší 
byty 

F 22,8 
15 Obyvatelé komunálních nájemných domů, vysoká 

Bojující nezaměstnanost 
16 Obyvatelé komunálních nájemních domů, nejvíce 
strádající 
17 Lidé z multietnických oblastí, s nejnižšími příjmy 

Nezařazení 0,5 

Zdroj: CACI Limited, 1993 

Psychografická segmentace 

Tato metoda je založena na myšlence, že postoje a názory jednotlivců diktují 

jejich zákaznické chování. Nejčastěji uváděný typ psychografické segmentace se týká 

životního stylu. Ten je výsledkem kombinace mnoha faktorů včetně vzdělání, příjmů, 

povolání, společenských styků a osobních preferencí nebo hodnot. 

Behavioristická segmentace 
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Obsahuje následující pohledy na trh: 

• Důvody nákupu. Je produkt nakupován pravidelně nebo jednorázově? 

• Očekávané výhody. Co zákazníci očekávají od produktu? Může to být cokoli 

od poučných zážitků v muzeu pro romantickou epizodu v restauraci. 

• Postoj k produktu. Seskupení lidí podle toho, zda se jim produkt líbí nebo zda 

je jím lhostejný. Jde také o to, zda jsou k produktu loajální a koupí jej znovu bez 

váhání nebo zda budou uvažovat o konkurenčních produktech. 

• Postavení uživatele. Znamená to zařazení lidí do skupin podle toho, zda vůbec 

nejsou uživateli produktu, jsou jeho bývalými uživateli, potenciálními uživateli, 

pravidelnými uživateli nebo jsou jeho uživateli poprvé. 

Hledisko velikosti 

Cestovní kanceláře a agentury můžeme také dělit podle počtu obsloužených 

klientů, objemu tržeb nebo počtu zaměstnanců na: 

• velké (nad 50 zaměstnanců) 

• střední (5- 50 zaměstnanců) 

• malé (do 5 zaměstnanců) 

S velikostí cestovní kanceláře souvisí i universálnost nebo specializace jejich 

obchodních operací a další znaky jak ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 6: Znaky a rozdíly velkých a malých CK, CA 

Znaky a rozdíly velkých a malých CK, CA 

Velké organizace Malé a střední firmy 

univerzálnější činnost specializace na určitý produkt 

širší spektrum tržních 
segmentů 1 nebo 2 segmenty trhu 

působí na území celého státu i působí v jednom místě nebo 
v zahraničí regionu 

komplexní několikastupňové jednoduchá organizační I 
organizační struktury struktura 

vlastní distribuční síť 
ll 

-
Zdroj: Hladká, J. Technika cestovního ruchu 
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Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou 

z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je

li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes 

noc, 

a) doprava, 

b) ubytování, 

c) jiné služby cestovní ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo 

ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří 

alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu. 

Novela zákona o cestovním ruchu platná od 1. 8. 2006 upravuje tuto 

definici zájezdu, nově stanoví, že za zájezd se považuje i kombinace 2 služeb 

sestavená na základně individuální objednávky. V praxi to tedy znamená, že s 

účinností novely nesmí zájezd na základě individuálních požadavků zákazníka 

prodávat jiné subjekty než CK. Doposud se činností spočívají v prodeji kombinací 

služeb cestovního ruchu sestavených na základě individuálních požadavků 

zákazníka mohla zabývat jak CK tak CA. S nabitím účinnosti novely je tato činnost 

svěřena jen činnosti CK a CA ji nesmí vykonávat. 

Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní kanceláří cestovní smlouvu, 

nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i osoba, na 

kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem [33, 

34]. 

3.2.4 Vývoj cestovního ruchu v České republice a ve světě 

Vznik cestovního ruchu je spojen již s počátky naší civilizace. Na začátku se 

cestovalo za jiným účelem než dnes, podnikaly se zejména cesty válečné, obchodní, 

průzkumné, cesty s náboženskou tématikou či sportovní. Jednotlivé cesty měly vždy své 

opodstatnění a cíle. 

První velkou významnou cestou bylo Hanibalovo tažení do Itálie. Už roku 218 

př. n. 1. táhnul tento známý vojevůdce se svými vojáky přes Pyreneje a Alpy na Řím. 

Během cesty utrpěla Hanibalova armáda značné ztráty, přesto zaznamenalo Kartágo ze 
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začátku válečné úspěchy. Později se vše obrátilo a moc Kartága byla zlomena, Římané 

začali expandovat a postupně vytvářet významný státní útvar. 

Skokem z Antiky do středověku se dostáváme k osobnosti Kryštofa Kolomba, 

který jak je známo roku 1492 objevil Ameriku. Mezi další objevitele patří Bartoloměj 

Díaz, který se dostal z Portugalska až k Mysu dobré naděje. Na jeho plavbu navázal 

Vasco de Gama, který Mys dobré naděje obeplul a dorazil až do Indie. Za zmínku stojí i 

jména jako Giavanni Cabor, objevitel kanadského Newfounlandu nebo Amerigo 

Vespucci, který roku 1499 doplul do Jižní Ameriky. 

Do českých zemí se konečně dostáváme s příchodem renesance. Stěžejním 

jménem z hlediska vývoje cestovního ruchu je vzdělaný šlechtit Kryštof Harant z Polžic 

a Bezdružic, který se v polovině 16. století vydal do Jeruzaléma. Své putování popsal ve 

svém cestopise "Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země 

Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v Pusté Arábii". 

V období romantismu narazíme na výjimečnou postavu Karla Hynka Máchy, 

který není znám jen díky svým básním, ale také díky své cestovatelské vášni. Rád 

cestoval s přáteli, někdy sám a po vzoru romantismu obdivoval krásu hradů. Po jeho 

jménu je nazvaná oblast ležící severně do Prahy- Máchův kraj . Jeho nejdelší cestou 

byla cesta do Itálie, kterou podnikl roku 1934 se svým přítelem Antonínem Strobachem. 

Šli přes Alpy do Benátek, přeplavili se do Terstu a přes Lublaň a Vídeň dorazili zpět do 

Čech. 

Významným mezníkem ve vývoji cestovního ruchu se stal rok 1832. V tomto 

roce vznikla první železnice na evropském kontinentě. Tato koněspřežná dráha 

spojovala Budějovice s Lincem a přispěla k rozvoji obchodu. S další výstavbou železnic 

dochází i k rozvoji cestovnťho ruchu. 

O několik let později Angličan Thomas Cook začíná hromadně organizovat 

zájezdy. Z počátku pouze v Anglii a Skotsku a roku 1863 podnikl první hromadný 

zájezd do zahraničí- do Švýcarska. Podnikavost Thomase Cooka lze interpretovat jako 

start rozvoje organizovaného hromadného cestovního ruchu. K samotnému rozvoji 

dochází ale až ve 20. století. V období 1. světové války se hromadný cestovní ruch stal 

spíše výsadou majetnějších vrstev v hospodářsky vyspělých zemích. V meziválečném 

období dochází k rozvoji lodní a letecké dopravy a trendy se postupně mění, na 

cestovním ruchu začínaly participovat i méně majetné vrstvy. Tehdejší Československo 
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má ve světě velmi dobrou ekonomickou pozici a z hlediska cestovního ruchu tradici 

v lázeňské oblasti, do které i dále investuje. 

Po 2. světové válce se poměry na evropském kontinentě velmi změnily. Po 

obnově válkou zničených zemí dochází ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva i 

nárůstu volného času. To bylo velmi příznivé pro rozvoj hromadného cestovního ruchu. 

Určitou brzdou vývoje bylo však rozdělení světa na blok kapitalistický a socialistický. 

Cestovní ruch se rozvíjel v obou blocích téměř izolovaně. Turisté v zemích 

socialistického bloku cestovali do zemí stejné ideologie a cesty do zemí kapitalistických 

byly omezovány. Díky této politice se stalo v Československu velmi populární chataření 

a chalupaření. 

Po revoluci v roce 1989 dochází k tzv. boomu v oblasti cestovního ruchu. 

Otevření hranic nabízí nové a neomezené možnosti. Turisté z kapitalistických zemí mají 

velký zájem o návštěvu bývalých socialistických zemí a naopak. Příjezdový a 

výjezdový cestovní ruch se zvyšuje neuvěřitelným tempem. Tyto hodnoty se začaly 

snižovat po roce 1997, kdy do naší republiky přijelo 107 884 zahraničních návštěvníků, 

v roce 2002 už to bylo jen 97 594 zahraničních návštěvníků. Pokles počtu turistů mohl 

být zapříčiněn záplavami, měnovou krizí či opadnutím prvotního nadšení navštívit 

postsocialistické země. 

V roce 2004, se Evropská unie rozšířila o 15 nových zemí, mezi ně již patří 

také Česká republika. To lze považovat za příznivý krok z hlediska cestovního ruchu. 

Evropská unie a její fondy podporují rozvoj regionů, konkurenceschopnost firem, 

vzdělanost, což je příznivé pro samotný rozvoj cestovního ruchu. Propojení Evropy má 

bohužel i své stinné stránky a to jsou zvyšující se hrozby teroristických útoků, 

globalizace a nemoci. 

Lze však předpokládat, že se zvyšujícím se fondem volného času a životní 

úrovně obyvatelstva bude mít cestovní ruch v budoucnu stále větší význam ve světovém 

hospodářství [1, 8]. 

3.3 Marketing cestovního ruchu a jeho specifika 

Cestovní ruch je typický svou komplexností služeb a zboží různého charakteru. 

Význam služeb cestovního ruchu během pobytu mimo místo trvalého bydliště roste, 
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protože i tam chce účastník cestovního ruchu uspokojovat nejenom svoje každodenní 

existenční potřeby, ale i potřeby, které jsou spojené s volným časem. 

Specifickou charakteristikou cestovního ruchu je především: 

politicko- správní podmínky mají značný vliv na rozvoj cestovního ruchu 

produkt cestovního ruchu nelze skladovat a vyrábět dopředu 

místní vázanost, jeho bezprostřední spojitost s územím, ve kterém se 

realizuje, a to zejména s kvalitou přírodního prostředí 

výrazná sezónnost cestovního ruchu 

trh je silně determinován přírodními faktory a dalšími nepředvídatelnými 

vlivy 

vysoký podíl lidské práce 

těsný vztah nabídky a poptávky 

poptávka je výrazně ovlivňována příjmy obyvatelstva, fondem volného 

času, cenovou hladinou nabízených služeb, spotřebitelskými preferencemi 

atd [6]. 

3.3.1 Dělení služeb cestovního ruchu 

Služby v cestovním ruchu dělíme na služby základní a doplňkové. 

a) základní služby - zajišťují přemisťování účastníků cestovního ruchu z místa 

trvalého pobytu do požadované rekreační oblasti a zpět, patří sem i další služby 

spojené s pobytem v dané oblasti: 

• dopravní 

• ubytovací 

• stravovací 

b) doplňkové služby - jsou spojeny s využíváním atraktivit v konkrétní dané 

oblasti, existuje několik druhů: 

• obchodní- poskytování služeb, prodej spotřebního zboží, doplňkový prodej 
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• sportovně - rekreační - možnost využívání podmínek pro sport, rekreaci a 

turistiku nebo diváckou účast na sportovních akcích 

• společensko - kulturní - uspokojení společenských a kulturních potřeb 

účastníků (např. divadelní představení, galerie, muzea, apod.) 

• komunální 

• lázeňsko - léčebné 

• finanční, směnárenské 

• ostatní služby 

3.3.2 Nabídka v cestovním ruchu 

Předmětem nabídky cestovního ruchu jsou objekty cestovního ruchu 

v konkrétní podobě představované souhrnem atraktivit, služeb, hmotných statků a 

užitečných efektů, které jsou v daném místě a čase k dispozici pro uspokojování potřeb 

účastníků cestovního ruchu, a které chtějí prodávající uskutečnit. 

Nabídku cestovního ruchu tvoří dvě základní součásti: 

atraktivita cílových míst cestovní ruchu a 

vybavenost míst zařízeními cestovního ruchu 

Atraktivita cílových míst je dominantní složkou nabídky v cestovním ruchu. 

Mohou být dané přírodou nebo vytvořené člověkem. Atraktivity určují vlastnosti a 

schopnosti určitého prostředí realizovat cíle cestovního ruchu a uspokojovat potřeby 

účastníků cestovního ruchu. Tvoří základní složku nabídky cestovního ruchu a někdy 

jsou nazývány jako primární nabídka. Jsou reprezentovány především: 

přírodními atraktivitami - terén, klimatické podmínky, vodní toky a 

plochy, fauna, flóra, přírodní zvláštnosti, kvalita životního prostředí 

kulturně - historické atraktivity - architektonické památky, kulturní 

zařízení, významná kulturní a historická místa, technické památky, městské 

památkové rezervace, lidová architektura apod. 
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organizované atraktivity - výstavy, veletrhy, kongresy, sportovní 

programy a akce, filmové, hudební, divadelní festivaly, folklórní slavnosti 

apod. 

Vybavenost míst zařízením cestovního ruchu vytváří podmínky pro pobyt 

odpovídající využití primární nabídky. Do této oblasti spadá již zmíněná 

materiálně technická základna cestovního ruchu - především zařízení 

cestovního ruchu a jejich služby, které musí odpovídat charakteru atraktivit. 

Tato nabídka se někdy nazývá jako sekundární. Lze konstatovat, že tato 

nabídka je podstatně pružnější vůči poptávce, které se může do určité míry 

přízpůsobovat.Z širšího hlediska je pro nabídku daného místa důležitá i 

dostupnost, ale i image, jeho pověst, která by měla potenciálního účastníka 

cestovního ruchu oslovit. Součástí nabídky jsou i zábavné, společenské a 

sportovní aktivity, které rozšiřují možnosti strávení volného času. 

Specifické rysy nabídky v cestovním ruchu: 

různorodost a mnohostrannost 

vysoká míra komplexnosti služeb a zboží různého charakteru 

vzájemná spolupráce a propojenost podnikatelských subjektů 

sezónní charakter 

nabídka v cestovním ruchu je podmíněna lidským faktorem 

nutnost pohotovosti k výkonům- nelze služby produkovat do zásoby 

3.3.3 Poptávka v cestovním ruchu 

Poptávka v cestovním ruchu v sobě zahrnuje: 

motiv účasti na cestovním ruchu 

požadavky na služby a zboží 

požadavky na prostředí a místo 
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I poptávka se vyznačuje určitými specifickými rysy: 

vysoká míra komplexnosti 

sezónnost a periodický charakter 

vysoká pružnost 

masovost - dostupnost pro každého .. 

diferenciace- každý účastník má trošku jiné požadavky 

vysoká míra substituce- zaměnitelnost cílových míst [5] 

3.3.4 Nástroje marketingu cestovního ruchu 

Do klasického marketingového mixu se řadí čtyři základní nástroje tzv. "4P", 

což představuje produkt, cena, distribuce a propagace. U cestovního ruchu jsou tyto 

čtyři obohaceny o další čtyři a vzniká tak osm základních nástrojů tzv. "8P". 

"8P" marketingu znamená: 

Produkt 

produkt (product) 

cena (price) 

distribuce (place) 

propagace a komunikace (promotion) 

sestavování balíků služeb (packaging) 

programování specifikace balíčků (programming) 

lidé (people) 

kooperace (partnership) 

Produktem lze obecně nazvat cokoli, co je nabízeno na trhu a uspokojuje určité potřeby 

a přání zákazníků. Z pohledu cestovního ruchu je produktem služba, o kterých již byla 

řeč. 

Cena 

Cena je peněžním vyjádřením hodnoty služby, kterou si zákazník kupuje a musí za ní 

dostat odpovídající hodnotu. V cestovním ruchu je cena ovlivňována řadou různých 
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faktorů např. sezónnost, atraktivnost lokality apod. Proto se v cestovním ruchu uplatňují 

různé druhy slev. 

Distribuce 

Distribuční systém v oblasti cestovního ruchu je odlišný od distribučních systémů 

v jiných odvětvích. U cestovního ruchu dochází jak k přímé (bez využití služeb 

zprostředkovatelů) tak nepřímé distribuce (na trhu působí zprostředkovatelské služby 

cestovního ruchu). 

Komunikační mix 

Pod tímto pojmem si můžeme představit kombinaci reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje a public relations. Cílem komunikačního mixu je upoutat pozornost 

potenciálních zákazníků a modifikovat jeho spotřební chování až k následné koupi. 

Balíky služeb a programování 

Tyto dva marketingové nástroje spolu úzce souvisí. Pod vytvářením balíků služeb si 

můžeme představit činnosti, jejichž výsledkem je soubor navzájem se doplňujících 

služeb zohledňující individuální potřebu či přání zákazníka. Celý balík koupí za jednu 

cenu. Programování následně vytváří obsahovou náplň těchto balíků s cílem zvýšit 

přitažlivost služeb cestovního ruchu. 

Lidé a korporace 

Příprava a realizace služeb cestovního ruchu jsou přímo závislé na lidském faktoru. Na 

tom jací pracovníci se pohybují v oblasti cestovního ruchu závisí konečná kvalita a 

úroveň poskytovaných služeb. Je nutné si uvědomit, že konečný produkt není dílem 

jednotlivce, ale celé skupiny pracovníků a organizací, proto je zde nutná dobrá 

s po 1 u práce [ 4]. 

3.4 Charakteristika a pojetí wellness pobytu 

Wellness pobyt můžeme charakterizovat jako specifický produkt cestovního 

ruchu, jako package, který v sobě kromě klasických služeb zájezdu kombinuje 

jednu či více složek wellness a má za úkol uspokojit zákazníkovu potřebu či přání 

v oblasti zkvalitnění života. 
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Na základě již vymezené typologie cestovního ruchu by se wellness pobyt 

mohl charakterizovat jako: 

- rekreační forma cestovního ruchu obsahující prvky lázeňsko-léčebných a 

sportovních forem, která nevylučuje přidanou hodnotu ostatních elementárních forem 

cestovního ruchu Gako např. kultura a poznání, turistika atd.) 

Dle forem cestovního ruchu pak dále můžeme wellness pobyty členit, a to 

podle účelu či druhu potřeby, na: 

• komplexní - zákazník má možnost využít téměř všech složek wellness 

a libovolně je kombinovat (např. hromadně organizovaný wellness 

týden pro všechny) 

• individuální -zákazníkovi je na míru sestaven wellness program tak, 

aby vyhovoval jeho přáním a potřebám 

• dílčí nebo specifický - zákazník využívá primárně jednu službu nebo 

jednu oblast služeb wellness, která nejvíce prospívá jeho potřebám či 

zdravotnímu stavu. Není mu ušit přímo na tělo, ale sám si volí náplň 

svého wellness programu. Tyto specifické wellness pobyty pak dále CK 

a CA člení a označují dle obsahu či orientace na cílového zákazníka 

např. na: 

lázeňské a léčebné 

relaxační 

regenerační 

beauty programy pro ženy 

redukční programy 

regenerační a rekondiční 

harmonizační 

detoxikační 

fit programy atd. 
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Z hlediska druhové charakteristiky pak můžeme wellness pobyty členit dle 

délky trvání programů jednoduše např. na: 

víkendové 

prodloužené víkendy 

týdenní až desetidenní 

30ti denní více týdenní kúry atd. 

Je nutno říci, že pro splnění účelu wellness pobytu (regenerace, rehabilitace, 

relaxace atd.) je podle odborníků nutné dodržet doporučenou délku pobytu tak, aby se 

účinky mohly skutečně promítnout do zkvalitnění života a zdraví. 

Dle dalších druhových charakteristik se v současné praxi objevují v nabídkách 

poskytovatelů wellness pobytů jak domácí tak zahraniční pobyty, touroperátoři a CA 

pokrývají jak výjezdový tak příjezdový (popř. i tranzitní) cestovní ruch [25, 29, 35, 36]. 

4. METODOLOGIE 

4.1 Popisná analýza 

Metoda popisného výzkumu je využívána u velké částí výzkumných projektů. 

Účelem jednotlivých výzkumů je poskytnout přesnou informace o konkrétních 

aspektech zkoumaného prostředí. 

Popisná analýza umožňuje popis sekundárních dat, např. firemních zpráv, 

výzkumných zpráv a nejrůznějších interních dokumentů, stejně jako článků 

v odborných časopisech a ročenkách. 

Do postupu popisné analýzy zařazujeme následující body: 

• Vytyčení cíle 

• Vyhledání obsahov)'ch jednotek- vytyčení určitého problému, který je 

nutno vzhledem k cíli sledovat 

• Určení souboru materiálu 

• Čtení 
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• Systematické sledování 

• Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů a grafů 

• Rozbor a hodnocení 

Popisná analýza byla v této diplomové práci použita pro popis informací, 

vyjádření výsledků a pro tvorbu grafů a tabulek týkající se oblasti cestovního ruchu a 

konkrétně pro analýzu a komparaci wellness pobytů z pohledu několika hledisek. 

Materiály a potřebné informace byly získány od spolupracujících osob, cestovních 

kanceláří, internetu, informačních a propagačních materiálů a literatury v knihovnách 

[3]. 

4.2 Interview 

Osobní dotazování je založeno na přímé komunikaci s respondentem, tváří 

v tvář. Jako jednu z hlavních předností vyzdvihují možnost okamžité zpětné vazby mezi 

tazatelem a respondentem. Navíc možnost používání otevřených otázek, které nabádají 

k obsáhlejším odpovědím, stejně jako navázání příjemné přátelské atmosféry, může 

tazateli přinést daleko širší obrázek o problému. 

Interview neboli osobní dotazování je založeno na přímé komunikaci 

tazatele s dotazovaným, tváří v tvář. Je jednou z nejvýznamnějších dotazovacích 

technik. Interview se zpravidla člení na strukturované (standardizované) a 

nestrukturované (nestandardizované). 

Nestrukturované interview je velmi často používaný druh rozhovoru, 

který je charakteristický volností ve formulaci otázek či volbě tématu. Je určen 

spíše pro získávání kvalitativních podkladů proniknutí do zkoumaného 

problému. 

Strukturované interview je druh rozhovoru, který je obecně považován za 

velmi efektivní, spolehlivý a přesný. Snižuje pravděpodobnost opomenutí či 

vynechání některé z důležitých skutečností, otázky jsou předem dobře 

připraveny. 

Strukturované interview se dále člení na plošné a hloubkové. 
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Interview mohou mít své výhody stejně jako nevýhody. Výhody metody 

rozhovorů spočívají v tom, že je velmi pružná, může poskytnout informace 

jdoucí do hloubky a je snadné ji zorganizovat a připravit. Rozhovory však 

mohou být časově náročné a výsledky není vždy snadné analyzovat. 

Dotazování pomocí moderních komunikačních technologií 

V dnešní době je velice rozšířená metoda sběru dat pomocí Internetu. 

Dotazování pomocí elektronické pošty má v sobě veliká pozitiva, ale i negativa. 

Pozitivní věcí je relativně rychlá nepřímá komunikace, která nahrazuje dopisy. Na druhé 

straně nemáme kontrolu nad respondentem, který nemusí mít čas na otázky odpovědět a 

my nemáme možnost rychlé interakce jako při osobním interview nebo telefonickém 

dotazování [3]. 

Metodu přímého dotazování formou strukturovaného interview jsem v této 

diplomové práci použila k získání především praktických informací od představitelů 

cestovních kanceláří, kteří mají ve své nabídce wellness pobyty. 

Dotazování pomocí internetové komunikace jsem taktéž použila k získání 

některých informací, avšak s návratností pouhých 30 % zodpovězených dotazů. 

5. WELLNESS POBYTY 

5.1 Pojetí a náplň wellness pobytů v ČR- typologie 

Lázeňské pobyty, zdravotní turistika, wellness, beauty a fitness programy, 

regenerační, rekondiční a relaxační pobyty - toto vše jsou dnes velmi dynamicky se 

rozvíjející produkty a balíčky cestovního ruchu, které ve spojení s komplexní nabídkou 

ubytovacích, gastronomických, kulturních, sportovních a ostatních aktivit vyjadřují 

nejžádanější oblasti poptávané jak individuálními turisty, tak cestovními kancelářemi a 

touroperátory. 

Česká republika a její organizace cestovního ruchu v současné době začíná 

efektivně využívat skutečný obsah pojmů wellness, wellness pobyt nebo pobyt typu 
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wellness. Doposud stálo v popředí wellness naše lázeňství s dlouholetou tradicí 

založené na přírodních léčivých pramenech, které však svým úzkým léčebným a 

zdravotním zaměřením pojalo pouze jednu část své možné klientely. Tato klientela 

představovala především pacienty, kterým léčebný pobyt hradila zcela nebo alespoň 

částečně jejich zdravotní pojišťovna. Lázně, cestovní kanceláře, agentury a další možní 

poskytovatelé pobytů typu wellness si v mnoha případech uvědomili, že současné 

společnosti samotné lázeňství nestačí a moderní náročný klient potřebuje nadstavbu 

v podobě komplexní a individuální péče zároveň, široké nabídky a možnosti výběru 

z nadstandardních služeb nejen zdravotní povahy. Lázně se zapojují do tržního systému, 

začínají si uvědomovat volný prostor na trhu, který právě ony mohou efektivně využít. 

Mají k tomu ty nejlepší podmínky co se týká destinace, prostředí, vybavení, odborníků, 

zázemí a tradice. Zbývá zapojit obchodního ducha, marketing, snažit se o 

komercionalizaci a propagaci lázeňského prostředí v duchu wellness a přilákat tak 

klientelu nejen z řad pacientů. 

Na úvod je třeba říci, že v ČR v podstatě neexistují konkrétní a utříděné 

požadavky pro náplň wellness pobytů. Do jisté míry je to dáno tím, že wellness 

v ČR obecně a wellness pobyty v cestovním ruchu ČR teprve nacházejí své přesné 

místo určení i všeobecné chápání. Kdybychom byli důslední a kladli na wellness 

pobyt požadavky ve smyslu zastoupení všech složek wellness, stěží bychom takový 

pobyt v nabídkách CK, CA, lázní nebo jiných poskytovatelů našli. To, jak je 

wellness pobyt chápán a nabízen, záleží, kým je nabízen (CK, CA, lázeňský 

komplex, sportovní studio, relaxační centrum atd.) a komu je nabízen (manažer, 

sportovec, fyzicky pracující člověk, člověk po úrazu, ženy atd.). Proto bych už na 

tomto místě ráda utřídila zjištěné skutečnosti a diferencovala tak pobyty: 

• wellness pobyt- pobyt rekreační formy, který účastníkům nabízí 

všechny složky wellness (pohyb, optimální strava, rehabilitace, relaxace) 

• pobyt typu wellness- pobyt rekreační formy, který v sobě zahrnuje 

jednu nebo více složek wellness a bývá většinou zaměřen na tuto určitou 

složku či segment trhu 

Pobyt typu wellness tak může být poskytovateli vytvářen a nabízen pod dílčími 

názvy, např.: 
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• sportovní pobyt- je určen pro příznivce aktivního odpočinku a trávení 

volného času prostřednictvím nejrůznějších sportovních aktivit. Základ 

nabídky tvoří vybraná sportovní činnost, která začíná být v současné 

době obohacována i o některou další složku wellness, převážně relaxaci 

a rehabilitační prvky. Mluvíme-li o organizovaných sportovních 

pobytech, v České republice dominují víkendové a týdenní pobyty 

s aerobikem a dalšími druhy skupinových cvičení. 

• relaxační pobyt- skládá se z dílčích služeb a procedur, které 

poskytnou klientovi kvalitní relaxaci a překonání únavy způsobené 

každodenním přetížením a stresem, nebo které vznikají s přibývajícím 

věkem. Speciálně u těchto typů pobytů je třeba dodržet požadovanou 

minimální dobu trvání pobytu a počet procedur proto, aby bylo možno 

dosáhnout uspokojivého cíle pobytu. Procedury tvořící základ 

relaxačním pobytům představují zejména bylinné a slatinné koupele, 

relaxační, celkové, částečné i podvodní masáže, vířivé koupele, 

skupinové relaxace i bazén. 

• redukční pobyty- pobyty snižování nadváhy a boje proti celulitidě 

-pobyty orientované především na ženy, pobyt doplněný dietním 

stravováním a procedurami vyžadující aktivní přístup každého klienta 

(pohyb, přednášky a semináře). Tyto pobyty bývají delšího trvání (2- 4 

týdny), tak aby bylo možno osvojit si správné pohybové a stravovací 

návyky a dosaženy první výsledky. Zahrnují v sobě aktivní cvičící 

složku, často posilovnu a vypracování individuálního plánu cvičení, 

sestavení optimálního stravovacího programu, přednášky a semináře na 

témata wellness a doplňující procedury a služby jako lymfatické 

masáže, zábaly, saunu apod. V odborném a individuálním 

propracování může program těchto pobytů nabízet nadstandardní 

služby jako např.: vstupní lékařské a endokrinologické vyšetření, 

změření tělesného tuku a výpočet BMI, vyšetření kaliperometrií a 

výpočet bazálního metabolismu v návaznosti na vypracování 

komplexního programu zdravého životního stylu. 
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• pobyt pro ženy- beauty program - regenerační pobyt pro ženy

programy pro krásu těla a klid duše- je určen pro ženy, které chtějí 

uniknout z koloběhu všedních a náročných dnů a věnovat se na 

okamžik samy sobě. Nabízí relaxační, regenerační a beauty složky 

(masáže, aromamasáže, parafinové zábaly, bylinné koupele, saunu, 

relaxační bazén, floating, solárium, kosmetické ošetření pleti, 

manikúru, pedikúru, kadeřníka) a často jsou propojeny s možností 

aktivního využití času prostřednictvím různých forem skupinových 

cvičení, fitness, bazénu, turistiky, procházek atd. 

• manažerský pobyt- antistresový pobyt- pobyt zaměřený na 

odstranění a prevenci stresu a zvládání náročného způsobu života, 

zaměřený na manažery a lidi vykonávající psychicky náročná 

zaměstnání. Je založen na nejrůznějších relaxačních procedurách a 

technikách, které vedou k uvolnění svalového tonusu a psychického 

napětí. Často bývá doplněn o vstupní lékařskou prohlídku, konzultace 

s psychoterapeutem, nácvik řízené relaxace a zdravotní cvičení. 

• rekondiční pobyt- rekondiční pobyt pro sportovce- zlepšuje 

fyzickou kondici a obnovuje psychické síly organismu, kombinuje 

v různém poměru relaxační a sportovní procedury dle potřeb 

pohybového aparátu a celkového stavu organismu, tzn. zahrnuje v sobě 

aktivní cvičební složky (posilovna, rehabilitační a kompenzační 

cvičení, energizační cviky, stretching), ale i klasické relaxační techniky 

(sportovní, relaxační a podvodní masáže, koupele, zábaly, whirlpool, 

saunu, bazén, řízenou relaxaci atd.). Zpravidla zahrnují konzultace a 

monitoring lékařem, fyzioterapeutem a psychoterapeutem, funkční 

vyšetření (EKG, spirometrie, sporttester). Často tento druh pobytů 

využívají aktivní sportovci mimo i během sportovní sezóny k obnově 

fyzických i psychický sil, zlepšování psychosomatických vazeb 

organismu a růst sportovních výkonů. 

• wellness pobyty pro páry- seznamovací wellness pobyty- někteří 

poskytovatelé pobytů typu wellness se snaží svou nabídku modifikovat, 

doplňovat doprovodnými službami a nabídnout jako atraktivní formu 
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pobytu širší klientele. Program těchto pobytů tvoří vybrané wellness 

procedury převážně skupinového nebo párového charakteru, které samy 

o sobě navozují romantické momenty nebo atmosféru k navázání 

seznámení a přátelství. Ať už se jedná o společné saunování, hry 

v bazéně či skupinová cvičení. Wellness program je pak doplněn 

samostatnou společenskou a seznamovací složkou prostřednictvím 

nejrůznějších skupinových her, tanečních večerů apod. 

• další specifické formy pobytů typu wellness, např. pobyty pro 

seniory, těhotné ženy, pobyty šité klientovi přímo na tělo, tématické 

pobyty, pobyty doplněné o specifické sportovní, turistické, společenské, 

kulturní, vzdělávací, poznávací či kongresové aktivity - někteří 

kreativní poskytovatelé se snaží vytvářet speciální balíčky a odlišovat 

se modifikací a rozšiřováním služeb od své konkurence, čímž mohou 

zaujmout širší klientelu. 

5.2 Poskytovatelé wellness pobytů v ČR 

5.2.1 Cestovní kanceláře - touroperátoři, cestovní agentury 

V souladu s již zmíněnou novelou zákona o cestovním ruchu mohou být 

cestovní kanceláře jediným aktivním tvůrcem cestovních wellness balíčků. 

Cestovní kanceláře, které nabízejí formy wellness pobytů jsou: 

• specialisté, tedy menší cestovní kanceláře, které se zaměřují na oblast 

wellness - lázeňství - relaxace apod. 

• velcí touroperátoři, kteří mají ve svém portfoliu zahrnutou i sekci 

pobytů typu wellness - beauty - spa apod. 

Specialisté na wellness, sport a relaxaci 

BJJil 
CK Wellness Tour- Lázně a wellness 
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charakteristika CK: CK Wellness Tour se zabývá čistě vytvářením a 

prodejem balíčků v rámci wellness a lázeňského cestovního ruchu. 

Nabízí různé formy pobytů typu wellness do lázeňských domů, 

wellness hotelů a lázeňských komplexů do České republiky a na 

Slovensko. V ČR vytváří nabídku pobytů do 7 lázeňských měst a 22 

lázeňských domů, na Slovensku pak dokonce do 12 lázeňských měst a 

25 lázeňských domů. 

silné stránky: rozsáhlé smluvní vztahy pokrývají většinu lázeňských 

komplexů v ČR i na Slovensku 

slabé stránky: nedostatečné vyprofilování cílového zákazníka a malá 

diferenciace a komercionalizace jednotlivých pobytů 

nabízené pobyty: léčebný pobyt, wellness týden, týden celkové 

relaxace, regenerační pobyt 

last moment: ANO 

hodnocení: jednotlivé formy pobytů nabízejí pro zájemce pouze 

jednostranné formy wellness v podobě pasivního odpočinku a relaxace 

ze strany klienta (zábaly, masáže, vířivka, sauna, relaxační koupel) a 

není spojen s aktivní pohybovou složkou či možností racionální stravy 

apod. 

Tabulka 7: Ukázka nabídky wellness pobytů CK Wellness Tour 

Lázně Piešťany 
CK Wellness Tour: - Balnea Splendid **** Luhačovice- Hotel Pohoda*** 
Délka pobytu: 7 dní (6 nocí) 7 dní (6 nocí) 
Typ pobytu: Léčebn_ý g_otm_ Wellness pobyt 
Orientace na zákazníka: muži i ženy_ muži i ženy 

vstupní, kontrolní a výstupní lékařské uvítací přípitek, 1 x bylinková 
Obsažené služb_y: ~šetření relaxační koupel 

sestavení individuálního léčebného se zábalem, 1 x hydromasáž se 
plánu zábalem, 

24 lázeňských procedur dle předpisu 2x bahenní zábal z Mrtvého moře 
lékaře -zad a paží 

2x aromaterapeutická masáž 
volný vstup do hotelového bazénu částečná, 

1x infračervená kabina, 3x 
~slíková terapie 

Ubytování: dvoulůžkový_pokoj dvoulůžkový, jednolůžkový pokoj 
Strava: _Qiná _Qenze . polo_Qenze 
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Vybavení a další 
možnosti wellness a 1 0% sleva na dokoupené 
relaxace: procedury 

Dvou - 5.490 Kč, Jedno - 6.490 
Cena: 10.100Kč Kč, přistýlka 3.990 Kč 

Zdroj: www. wellnesstour.cz 

\ 
· .. 

a® 

CK Lenka - sport, relaxace, pobyty u moře 

charakteristika CK: CK Lenka je cestovní kancelář specializující se 

původně pouze na sportovní pobyty se skupinovým cvičením. 

V současné době však k aktivním sportovním pobytům zařazuje ve 

spolupráci s lázeňskými komplexy i relaxační pobyty. Spolupracuje s 

širokou a pevnou základnou instruktorů aerobiku, jógy, pilates, 

spinningu a jiných skupinových forem aerobních cvičení. Kvalitní 

odborné vedení lekcí, příjemný vzhled a celková osobnost instruktorů, 

které cca z 10% tvoří součastní či bývalí reprezentanti sportovního 

aerobiku, tak vytváří vlastní image cestovní kanceláře. 

silné stránky: široká základna instruktorů (cca 80) s požadovanou 

kvalifikací, využití osobnosti instruktora ve prospěch získání klientely 

z jeho vlastních zdrojů cvičenců, detailně propracovaná prezentace 

instruktorů 

nevýhody: případná nedostatečná motivace instruktora může vrhat 

špatné světlo na celou cestovní kancelář, organizační nesouhra mezi CK 

jako organizátorem a instruktorem jako realizátorem hlavní služby 

může vyvolat špatný dojem z prodaného produktu 

nabízené pobyty: sportovní pobyty (víkendové sportovní pobyty v ČR, 

týdenní sportovní pobyty v ČR, zahraniční sportovní pobyty), relaxační 
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pobyty (ve wellness hotelech, lázeňských domech a komplexech v ČR), 

ostatní pobyty, novinky 

last minute- ANO 

hodnocení: CK Lenka má předpoklady pro naplnění pojmu wellness 

pobyt prostřednictvím propojení nabízených programů v jednotlivých 

formách pobytů a může tak zaujmout i náročného klienta. Navrhovala 

bych poskládat nabízené produkty, připojit další složky koláče 

wellness, přizvat nové partnery z oblasti zdravého životního stylu, 

výživových poradců, terapeutů a vytvořit tak package služeb, které tak 

mohou svou komplexností zaujmout širší klientelu. 

Tabulka 8: Ukázka nabídky wellness pobytů CK LENKA 

CK LENKA, s. r. o. Wellness a Spa hotel Ambiente**** Hotel Měřín*** 
Délka pobytu: 7 dní (6 nocí) 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: relaxační pobyt sportovní pobyt 
Orientace na zákazníka: muži i ženy ženy aktivní 

6 x vstup do Thermária (sauna, 
Obsažené služby: whirlpool, aroma-kabina) cvičení 2 x denně (60 - 90 min) 

perličková koupel s aroma přísadami, pod vedením instruktora dle 
bylinná koupel programu 

celková aroma masáž, lymfatická 1 x vstup do hotelového bazénu 
masáž přístrojová zdarma 

parafin zábal nebo floating, celotělový další vstupy do bazénu se slevou 
zábal Biodroga 50% 

ošetření pleti, masáž obličeje, program pro děti 3 - 12 let v době 
kosmetika, welcome drink, ovoce cvičení 

oxygenotarapie, lékařský check-in, 
konzultace 

jednolůžkové, dvoulůžkové luxusně 
Ubytování: vybavené pokoje bungalovy pro 6 - 21ůžkové pokoje 
Strava: polopenze bufetovým způsobem bez stravy 

MediRelax centrum (hydroterapie, 

Vybavení a další 
zábaly, masáže) aquapark s tobogánem 

Thermárium (sauna, whirlpool, sauna, whirlpool, perličková možnosti wellness a 
relaxace: aroma-kabina) koupel 

bazén 15 min od hotelu solárium, posilovna, squash 
tenisové kurty, bowling, šipky 

Cena: 13 140 - 15 1 20 Kč 3590 - 3950 Kč 

Zdroj: www.cklenka.cz 
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CK Capro - specialista na aktivní dovolenou 

(aerobik- power yoga- body and mind) 

charakteristika: CK Capro je cestovní kancelář, která se specializuje na 

aktivní formy pobytů zaměřených na pohyb a relaxaci. Stejně jako CK 

Lenka využívá pro své programové pobyty spolupráce externích 

instruktorů aerobiku, spinningu, power yogy, body and mind, tance. 

Zajišťuje však také odbornou činnost na pobytech kooperativním 

spojením s celými fitness centry, sportovními studii, centry hubnutí a 

zdravého životního stylu. Tyto partnerská centra pak pro CK Capro 

vytváří na míru kompletní program daného pobytu. Atraktivitu 

jednotlivých pobytů tak zajišťují nejen osobnosti - samotní instruktoři 

skupinových forem, často reprezentanti a hvězdy sportovního aerobiku, 

ale též dobrá jména partnerských společností, např. Český svaz 

aerobiku, Factory Pro, Energy Studio Václav Krejčík, STOB, 

Poweryoga Akademie, Diana Klub atd. 

silné stránky: široká základna osobností a fitness center a dalších 

partnerských společností a využití této sítě partnerů pro příliv klientů 

z jejich osobních zdrojů 

nevýhody: služba je realizována externistou, což může být hrozbou 

v případě špatných obchodních či osobních vztahů mezi organizátorem 

a realizátorem programu daného pobytu, organizační nesouhra a příliš 

mnoho obchodních vztahů v rámci jednoho projektu mohou vytvořit 

komunikační šumy a narušit celou organizaci pobytu 

nabízené pobyty: sportovní zájezdy, pobytové zájezdy, lázně a relaxace, 

poznávací zájezdy v tuzemsku i v zahraničí (Bulharsko, Egypt, Francie, 
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Chorvatsko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Srí Lanka, Španělsko, 

Švýcarsko) 

last minute: ANO 

hodnocení: CK Capro disponuje významným potenciálem instruktorů a 

odborníků na zdravý životní styl, ale i dalších partnerských společností. 

Využívá zázemí wellness hotelů a lázeňských domů k tomu, aby mohla 

úspěšně realizovat komplexní wellness pobyt. Zbývá vhodnou formou 

poskládat jednotlivé služby do wellness package. 

Tabulka 9: Ukázka nabídky wellness pobytů CK CAPRO 

CK CAPRO: ~ Hotel Salve*** Lázeňský dům Bethooven*** 
Délka pobytu: 3 dny (2noci) 3 dny (2 noci) 
Typ pobytu: sportovní víkend relaxační víkend v Teplicích 
Orientace na zákazníka: ženy aktivní ženy i muži 
Obsažené služby: aerobik, p-class termální koupel, ruční masáž 

body styling relaxační koupel - oxygenotera_Qie 
street dance, hip hop bahenní zábal, perličková koupel 

termální bazén, pitná kúra 
fitness 

Ubytování: 2 lůžkové pokoje 2 lůžkové pokoje 
Strava: snídaně plná penze, jednotná strava 

Vybavení a další 
možnosti wellness a bazén, sauna, posilovna, squash, 
relaxace: masáže golfové hřiště, tenis, squash, 

skútry, čluny, miniqolf 
cyklostesky, koně 

Cena: 1890,- 3500,-

Zdroj: 11'11'1\'.Cli(Jro.c~ 

SKiv\tELLNE&S 

CA Ski Wellness - Hory - lázně - wellness 

charakteristika - CA Ski Wellness je cestovní agentura zaměřená na 

zprostředkování lázeňských, relaxačních, regeneračních a dalších 

pobytů typu wellness v ČR i v zahraničí. Dále nabízí celoroční pobyty 

v Itálii z široké nabídky hotelů, rezidencí, apartmánů, kempů. 
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Zprostředkovává klasické lázeňské pobyty do lázní v ČR a na 

Slovensku a relaxační - wellness pobyty v ČR a na Slovensku, do Itálie 

a Rakouska. 

silné stránky: široká nabídka pobytů a programů cílená na jednotlivé 

segmenty trhu, rozmanité a nápadité služby v rámci jednotlivých 

pobytů a programů 

slabé stránky: 

nabízené pobyty: relaxační pobyt, rozmazlovací týden pro ženy, 

ozdravně-relaxační pobyt, malá týdenní relaxační kúra, wellness a fit 

týden pro zdraví, manažerský pobyt, snižování nadváhy a boj proti 

celulitidě, rekondiční pobyt, program pro seniory, programy pro krásu a 

regeneraci, program wellness, rekondiční týden pro unavené sportovce, 

atd. 

last rninute: ANO 

hodnocení a přínos: tato cestovní agentura dokáže svou nabídkou 

uspokojit snad každého klienta, spojuje v různých a rozmanitých 

programech a pobytech téměř všechny složky koláče wellness 

Touroperátoři 

INGTOURS 

CK INGTOURS- sekce Lázně- wellness- beauty- relax 

charakteristika: incorningové služby pro celou Českou republiku se 

speciálním zaměřením na region Krkonoš. Zajišťuje pobyty se 

sportovní, kulturní i poznávací tématikou, pobyty v České republice pro 

domácí klientelu, kde je opět v široké míře zastoupena celá škála 

pobytů se sportovní a kulturní tématikou, pobyty pro rodiny s dětmi, 

letní dětské tábory, lyžařské pobyty apod. Vlastní a provozuje firemní 

hotelovou síť -tzv. "lngtour Hotels" v Krkonoších. Nabízí různé formy 

wellness pobytů na území ČR, do zámeckých hotelů i do lázní 

vNěmecku. 
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silné stránky: disponuje širokou nabídkou lázeňských a wellness pobytů 

na základě rozsáhlých smluvních vztahů, a to v podobě lázeňských 

domů a komplexů (20 lázeňských komplexů v ČR, 9 v SR) i vlastní sítě 

hotelů (595 lůžek). Nabídka této CK je dostupná téměř na 300 

obchodních místech v ČR i u zahraničních "local operator" 

slabé stránky: odděluje lázeňské prostředí od sportovních aktivit a 

nekombinuje tak více složek wellness 

last moment: ANO 

hodnocení a přínos: CK Ingtours disponuje síťí vlastních hotelů, které 

bych navrhovala využívat pro organizování sportovně-relaxačních 

pobytů. Doposud mají nabízené sportovní pobyty spíše informativní 

charakter, CK informuje o okolních cyklistických nebo běžkařských 

trasách a stavu sjezdovek, ale další možný wellness program ve svých 

pobytech nenabízí. Navrhovala bych více zapojit aktivní sportovní 

složku do různých forem pobytových zájezdů, popř. opačně zapojit 

relaxační, regenerační a další složky k cyklistickým nebo lyžařským 

pobytům v Krkonoších. 

Tabulka 10: Ukázka nabídky wellness pobytů CK lngtours 

Lázně Jáchymov - Hotel Radium Lázně Jáchymov - Hotel Radium 
CK lngotours: Palace **** Palace **** 

Délka pobytu: 14 dní 7 dní 
Typ pobytu: Relax pobyt Fit pobyt 
Orientace na zákazníka: muži i ženy muži i ženy 

1 x konzultace s lékařem, 1 x kontrolní 1 x konzultace s lékařem, 2x 
Obsažené služby: laboratorní vyšetření, fitness, 

1 Ox radonová koupel, 7x skupinový 2x částečná masáž, 2x podvodní 
tělocvik, masáž, 

6x cvičení v bazénu, 2x klasická 1x multimasáž, 3x cvičení v 
částečná masáž, bazénu, 

2x perličková koupel, 6x 4x skupinový tělocvik, 1 x 
oxygenoterapie, 5x multimasáž radonová koupel 

Jednolůžkové, dvoulůžkové 
Ubytování: Jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje pokoje 

polopenze, za příplatek 780 Kč plná polopenze, za příplatek 360 Kč 
Strava: 2_enze plná penze 

Vybavení a další 
možnosti wellness a 
relaxace: _j 

-
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Cena: Dvou - 16.480 Kč, Jedno - 18.520 Kč Dvou- 6.180 Kč, Jedno- 7.130 Kč 
Zdroj: 11"11"\l".in;;rour.l.c::: 

řou r ro 
DOVOttNA VE V'.$~M ~··l'! 

CK Firo Tour - dovolená ve vašem stylu 

sekce Relaxace a lázně 

charakteristika: CK FIRO-tour je dnes známá CK, která působí na 

českém trhu 16. rokem. Je to cestovní kancelář s bohatou zkušeností, 

vybavena dobrou znalostí českých tržních poměrů, dobře se orientuje i 

v dění světového měřítka, zejména v oblasti komunikace se 

zahraničními partnery po celém světě. Dnes patří CK FIRO-tour mezi 

tři největší cestovní kanceláře v ČR a vytvořila si za dobu svého 

působení vztahy a pevné vazby na zahraniční svět. CK FIRO-tour se 

prezentuje následujícím produktem: zahraniční pobytové zájezdy, 

zahraniční poznávací zájezdy, tuzemské letní pobyty, daleké cesty a 

exotické cíle, lyžařské zahraniční zájezdy, tuzemské zimní pobyty. 

silné stránky: renomovaná CK se zavedenou tradicí a širokou nabídkou 

destinací i forem pobytů včetně pobytů typu wellness 

slabé stránky: gigantnost a horší orientace v obsáhlé nabídce může 

určitou klientelu mírně brzdit v nákupu 

hodnocení a přínos : CK Firo-tour nesází na sportovní a lázeňské 

pobyty a pojala je spíše jako doplňkovou činnost k masivní nabídce 

zahraničních zájezdů. Protože má renomé i ve světě a vytvořila si za 

dobu svého působení vztahy a pevné vazby na zahraničí, může však ve 
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velké míře působit jako významný íncomíngový touroperátor v oblasti 

tradičního českého lázeňství. 

Tabulka ll: Ukázka nabídky wellness pobytů CK Firo Tour 

CK Firo Tour: 
Délka pobytu: 8 dní 
Typ pobytu: Regenerační týden 
Orientace na zákazníka: muži i ženy 
Obsažené služby: 5x inhalace minerální voc!Y_ Vincentka 

1 x perličková koupel nebo 
l}ydromasáž se zábalem -

1 x masáž částečná 

1 x infračervená kabina 

Ub_lf!ování: dvoulůžkový_Qokol 

Strava: polopenze 
Vybavení a další 
možnosti wellness a 
relaxace: 

Cena: 4 950 Kč 
- ---

Zdroj: www.firotour.cz 

5.2.2 Lázně 

Lázně dnes už nepředstavují jen zdravotnická zařízení pro klasickou léčbu, ale 

komfortní lázeňské hotely s širokými službami pro wellness a relaxací. Některé 

lázeňské domy a komplexy si začínají uvědomovat volný prostor na trhu wellness a po 

vzoru vyspělých Rakouských provozovatelů lázní se snaží prosazovat komercionalizaci 

své nabídky služeb a pobytů. Vytvářejí pestré nabídky wellness pobytů všeho druhu se 

zaměřením na širokou klientelu, snaží se přilákat do svých komplexů i "nepacienta", 

tedy člověka relativně zdravého, který nemá lékařem předepsané léčebné procedury, ale 

který chce přesto udělat krok za svým zdravím, pohodou a kvalitou života. 
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Lázně musí hledat, jakým způsobem se odlišit od konkurence, hledat své 

klienty - segmenty, na které se obrátí, odhalovat své silné a slabé stránky, hledat 

jedinečnost, sledovat změny v prostředí, vnějším i vnitřním a reagovat prostřednictvím 

vhodně sestavených nástrojů marketingového mixu - produktové, cenové a 

kontraktační, distribuční politiky a celé oblasti promotion (reklama, podpora prodeje, 

PR, publicita, e-marketing aj .). K těmto základním nástrojům marketingového mixu 

přidat přinejmenším dva prvky další, mezi které patří spolupráce a tvorba balíčků 

služeb. 

Co očekávají hosté od lázní? 

V časopise Ekonomická revue cestovného ruchu, 4/2003, s.243, který vydává 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici byli uveřejněny 

výsledky průzkumu požadavků hostů na lázeňský pobyt ve státech Evropské unie. "Až 

67% chce, aby jim lázeňský pobyt přinesl úlevu, případně i vyléčení jejich zdravotních 

problémů. Téměř 50% hledá klid a zotavení z každodenního stresu. Přitom polovina 

dotazovaných žádá, aby bylo v okolí lázní nenarušené přírodní prostředí." 

Začlenění naší země do Evropské unie s sebou přineslo mnoho změn. Ty se 

dotkly všech odvětví hospodářství včetně cestovního ruchu a lázeňství. Uvědomili jsme 

si, jaký význam a potenciál v sobě české lázeňství ukrývá. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky zahrnulo do zpracované strategie rozvoje cestovního ruchu v 

České republice jako prioritu své činnosti lázeňství. Také ministerstvo zdravotnictví 

hledá cestu, jak vyřešit situaci financování lázeňské péče. 

Státní program podpory cestovního ruchu (SPPCR) byl schválen 1. listopadu 2000 

usnesením vlády č. 1075. Realizace programu začala v roce 2001. V roce 2004 na 

základě usnesení vlády č. ll O ze dne 4. února 2004 bylo schváleno pokračování 

realizace programu i včetně zaměření jednotlivých podprogramů v letech 2004-2007. 

Podprogramy jsou zaměřeny na: 

• rozvoj lázeňství, 

• doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity 

a na podporu prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. 

Podnikatelské subjekty přistoupily k provedení analýzy své 

konkurenceschopnosti, k hledání své konkurenční výhody a využily certifikace normou 
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kvality ISO 9001-2000, která zaručuje nejen vysokou kvalitu všech lázeňských činností, 

ale vysokou úroveň všech svých zaměstnanců, kteří velkým podílem přispívají 

k úspěšnosti subjektů [26]. 

Graf 1: Nejfrekventovanější lázeňské procedury v nabídkách wellness pobytů 

Nejfrekventovanější lázeňské služby 

30 

25 
25 .-

20 19 

I 
15 

10 
10 ~ r--1 I 'I 8 

7 
8 

5 I :1 I~ 'll 

.------, I I 
3 

1_1 ~-~ I I I I 

5 

o ,--l=J n n 3 • oJl 
- i 

' j i 

___ 0_0_ i : 
Q) - : ' 

·- t1S ' 
a. ..... t1S t1S . ·-·-

c: 
'(I) 

c: t1S 

[1j 
Q) 

'(I) 

~ 
..:.:: 

'(I)·-

~ 
c: 

CD o 
N 

..:.:: c: '(I) 

~ .~ 
c: 

E 
"2 ~ > .... N 

~>- t1S Q) 

(/) -~ 
"2 ~ 

o &2 
_:.::>(/) ~~ 

~ ~ § ~ ~ 

~ 

'(1)>-
~-o 

....J > >N ~ 

.... ·ns ns u:: N 

·ns ..... 
g .5 (/) > "2 >: 

o 
(/)-o 

~ 
t1S 

Q) · - ~ ~ 

~ 

Cl a.. -2 >- 11l-o 
X ~ 
0 N 

Zdroj: Czech Tourism 

Graf č. 1 ukazuje, že dominující službou v nabídkách lázeňských wellness 

pobytů jsou masáže. Na druhém místě potom různé druhy koupelí a na třetím bazén a 

zdravotní a rehabilitační cvičení. 

5.2.3 Trenéři a instruktoři skupinových cvičení 

Instruktoři aerobních forem, spinningu, jógy, tai-či , pilates, kondiční a osobní 

trenéři měli v minulosti rozhodně nejtěžší postavení na poli organizování pobytů typu 

wellness. Přesto jimi organizované pobyty byly u klientů velice oblíbené a úspěšné . 

Tuto skupinu minulých poskytovatelů pobytů představovali samostatné fyzické osoby 

většinou úzce zaměřené na svou specializaci v oboru sportu. Zorganizování wellness 

pobytu pro ně bylo obtížným úkolem ať už z hlediska organizačního, tak finančního a 

administrativního. Zajistit vyhovující ubytovací zařízení za vyhovujících finančních 

podmínek, informační servis, koordinace účastníků, komunikace s hotelem, zajištění 
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programu, popř. spolupracujících osob a jejich koordinace, realizace programu, řešení 

operativních problémů, péče o klienta, samotná odborná činnost, to vše bylo na bedrech 

jedné osoby. 

Jako výhodu této individuální formy organizování wellness pobytů bych viděla 

v samotném instruktorovi, který tak může svou osobností a prožitky spojenými s jeho 

osobou i příjemnou atmosférou, vytvářet oddanou skupinu klientů, kteří se jednak vrací 

k nákupu vyzkoušené služby, a kteří dále předávají pozitivní reference. Osobní 

doporučení na základě prožitku jsou v oblasti wellness základním a nezastupitelným 

zdrojem potenciálních klientů. Dalším pozitivem může být v případě plánované 

obsazenosti pobytu a efektivního plánování výdajů příhodný finanční zisk pro 

instruktora. 

Je však nutno říci, že obstát v konkurenci CK a CA specializujících se na 

wellness pobyty bylo vždy pro instruktora sólistu téměř nemyslitelné ať už z hlediska 

propagace, distribuce nebo možnosti získávat novou klientelu. Proto většiny těchto 

trenérů, a to i známé osobnosti z prostředí sportovního aerobiku, upustili od samostatné 

činnosti a spolupracují s CK jako externisté při zajišťování samotné odborné činnosti 

v dané oblasti wellness programu. Novela zákona o cestovním ruchu ani jinou možnost 

v současné době nepřipouští. 

5.2.4 Fitness, wellness centra, sportovní studia, společnosti zabývající se zdravým 

životním stylem 

Tito poskytovatelé sdružují jednak instruktory skupinových forem cvičení, 

jednak mohou sdružovat další odborníky z řad osobních trenérů, fyzioterapeutů, masérů, 

dietologů, atd. Působí kompaktně, sourodě a seriózně, pod jedním názvem, mají určité 

jméno, tradici, strategii a image, tudíž disponují oproti sólovým instruktorům výhodou 

v navazování kontaktů s hotely, lázeňskými domy a dalšími ubytovacími zařízeními. 

Snáze pak uzavírají smluvní partnerské vztahy a oslovují klientelu z řad návštěvníků 

"studia" (prostřednictvím jednotné propagace i osobností instruktorů). Efektivní 

propagací, internetovým marketingem, smluvními vztahy však dokážou oslovit i 

klientelu novou. 

Převážně tato centra a společnosti nabízejí typy sportovních pobytů, které 

zastupují jejich sportovní činnost. Spoléhají na osvědčené a oblíbené instruktory, kteří 

je na pobytech prezentují, často však nevyužívají dalších možných doprovodných 
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služeb a variability ubytovacích prostředí a pobyty jsou tak svou náplní mnohdy 

stereotypní. 

I tato studia však v současné době navazují partnerské vztahy s CK a to 

především z důvodu administrativních a zákonných vzhledem k novele zákona o 

cestovním ruchu. Sekundárním negativem by pak byla organizační a časová náročnost. 

Vstupují proto do role externisty, který pro některou CK realizuje zakázku, tedy 

zajišťuje na míru program pro wellness pobyty nabízené touto CK. 

ARNIKA 
Regenerační centrum Arnika 

charakteristika: prezentuje klasické sportovní studio s dobrým jménem i 

tradicí, jeho klientelu tvoří převážně ženy s ambicemi na hubnutí a 

tvarování postavy. Náplň činnosti tohoto studia tvoří skupinové lekce 

aerobních cvičení nejrůznějších stylů, masáže, provozování solárií a 

organizování víkendových pobytů a zprostředkování týdenní pobytů se 

cvičením. Na tyto pobyty vysílá Arnika své osvědčené instruktory, kteří 

současně tvoří i její prodejní síť, samotná organizace pobytu je v režii 

studia nebo cestovní kanceláře, se kterou má vytvořen smluvní vztah na 

zprostředkovatelství a vyplývající provizní systém. Instruktor plní 

funkci odborného vedení cvičebních lekcí. 

silné stránky: základna aktivně cvičících potenciálních klientek i 

oblíbených instruktorů se zájmem vést lekce na těchto pobytech. 

Nenáročné víkendové projekty organizuje studio samostatně, na 

zahraničních pobytech vystupuje jako externí spolupracovník zajišťující 

samostatné odborné vedení programu. (pozn. veškeré pobyty včetně 

víkendových musí přejít pod činnost smluvní CK) 

slabé stránky: nedostatek smluvních ubytovacích kapacit pro pobyty 

v ČR, programová náplň omezená na klasické formy aerobiku a 

neobsahuje novinky a z nich vyplývající nemožnost variability a 
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nových zážitků a hrozba odpadnutí staré klientely z důvodu 

stereotypních pobytů 

nabízené pobyty: sportovní víkendy a prodloužené sportovní víkendy 

na Máchově jezeře, týdenní a desetidenní cvičební pobyty u moře 

(Itálie, Maďarsko, Tunis) 

last moment: NE 

hodnocení: Toto relaxační centrum by mělo osvěžit svou nabídku a 

vytvořit atraktivnější formu pobytu zahrnující více možností wellness 

vyžití tak, aby byla nabídka lákavá a mohla oslovit i nové klienty. 

ACTIVE WELLNESS 
Společnost Active Wellness, s. r. o. 

charakteristika: společnost působí v oblasti zdravého životního stylu, 

vytváří na míru komplexní individuální plány zdravého životního stylu, 

nabízí rehabilitační programy, redukční a tvarovací programy, sestavuje 

individuální cvičební a stravovací plány, zabývá se osobním 

trenérstvím a skupinovým cvičením, relaxací a masážemi, podílí se na 

přípravě profesionálních sportovců, organizuje wellness pobyty, 

semináře, soutěže. Spolupracuje s týmem kvalitních lektorů i dalších 

odborníků - lékařů, fyzioterapeutů, dietologů, masérů, psychoterapeutů 

atd. 

silné stránky: kvalitní tým odborníků, pestrá nabídka služeb umožňuje 

zajistit atraktivní wellness pobyt se zastoupením všech složek wellness 

slabé stránky: spoléhání se na internetový marketing, malá distribuční 

síť, není vytvořená pevná spolupráce s CK 

nabízené pobyty: víkendové sportovně-relaxační pobyty v ČR, cvičení 

u moře (Chorvatsko), pobyt na jachtě (Chorvatsko) 

last moment: NE 
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5.4 Účastníci wellness pobytů 

Kdo jsou účastníci pobytů typu wellness, co od něj očekávají a co by si z něj 

měli odnést? N a tuto otázku by měli umět odpovědět všichni poskytovatelé wellness 

pobytů. Měli by rozčlenit populaci spadající do jejich oblasti zájmu do jednotlivých 

tržních segmentů a cíleně pro ně pak vytvářet nabídku. 

Tabulka 12: Segmentace klientely wellness pobytů dle behavioristického hlediska 

' Očekávaný dlouhodobý 
Tržnj segment Krátkodobý přínos přínos 

návod, jak zdravě snižovat dosáhnout cíle - hubnutí, 
ženy - redukce hmotnosti hmotnost přijmout zdravý životní styl 

zmírňovat projevy stárnutí, 
ženy - krása, péče, odpočinek relaxace, opustit stereotyp věnovat se sama sobě 

uchovat si zdraví a udržovat se 
ženy - kondice a reQenerace zlepšit fyzickou kondici dlouhodobě v kondici 

přenést relaxaci do náročného 
překlenout aktuální stres a života, zlepšit psychickou 

ženy - manažerky - relaxace uvolnit psychické napětí kondici 
návod, jak tvarovat postavu , udržení motivace pro zdravý 

ženy - věčná cesta za postavou odstranit celulitidu atd. životní styl 
opustit stereotyp všedního 
dne, zábava a poznání postupně přijmout návyky 

ženy - dámská jízda nových lidí zdra~~!l9 ž!votního stylu 
ulevit přetěžovanému 
organismu, načerpat nové chránit si zdraví, udržovat 

ženy - sportovkyně - reQenerace síly celkovou kondici 
zmírnění problémů uchovat si zdraví, zlepšit stav 

ženy - rehabilitace pohybového aparátu pohybového aparátu 
dlouhodobě zvládat stres, 

muži - manažeři - relaxace, překlenout aktuální stres, aktivně odpočívat a udržovat se 
kondice uvolnit psychické napětí v kondici 

zmírnit problémy uchovat si zdraví, zlepšit stav 
muži - rehabilitace pohybového aparátu pohybového aparátu 

ulevit přetěžovanému 
organismu, načerpat nové chránit si zdraví, udržovat 

muži - sportovci - regenerace síly celkovou kondici 
postupně přijmout některé 

odpočinek v romantickém návyky zdravého životního 
páry - romantika a relaxace prostředí stylu 

ulevit organismu, sociální 
senioři - rehabilitace a relaxace cíle, aktivní odpočinek uchovat si zdraví a vitalitu 

zlepšit imunitu, alergie, naučit se zvládat své zdravotní 
astma, nárůst nebo redukce omezení a umět vylepšovat 

děti - ozdravné pobyty hmotnosti zdraví 

Zdroj: Interní materiály společnosti Active Wellness 

Z tabulky vyplývá, že různé skupiny potenciálních klientů mají rozdílné 

potřeby a kladou si různé požadavky a cíle vůči wellness pobytu. Současně však platí 

dlouhodobý společný cíl a to, zvládnout zdravý životní styl a přijmout tedy wellness 

nejen v rámci daného pobytu, ale i do svého života. 
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6. PROJEKTOVÁ A NÁ VRH OV Á ČÁST 

VYPRACOV ÁNÍ PROJEKTU- TVORBA WELLNESS POBYTU 

Ve vlastní projektové části se snažím navrhnout ucelený pobyt, který dle mého 

názoru odpovídá představám wellness. Vytvořila jsem 2 varianty možného wellness 

pobytu a poukážu na odlišnosti, výhody a nevýhody obou typů a společné možnosti. Při 

tvorbě a srovnání vycházím z následujících popisných charakteristik: 

• název či motto, 

• cíl pobytu, 

• segmentace trhu a určení cílové skupiny, 

• destinace, 

• ubytování, 

• doprava, 

• strava, 

• nabízené služby a vlastní programová náplň pobytu, 

• oslovení klientely a způsob propagace, 

• možné distribuční kanály, 

• kalkulace. 

6.1 Projekt víkendového wellness pobytu v ČR 

Motto 

"Ladíme formu do plavek" 

Toto motto jsem zvolila z důvodu orientace na cílovou skupinu a pobyt by měl 

být v souladu s tímto mottem ideálně načasován na období jarních měsíců, kdy se tato 

cílová skupina nejvíce připravuje na léto. 
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Cíl 

Motivační víkend s aktivní náplní, který chce předat návod, jak pracovat se 

svým tělem i psychikou, jak tvarovat postavu, jak se správně stravovat, jak odpočívat a 

pečovat o sebe samu. Cílem tohoto pobytu není váhový úbytek nebo vytvarování 

postavy během jednoho víkendu, ale podat ucelený návod, jak se k cíli správnou cestou 

přiblížit a jak ho postupně dosáhnout. Důležitým cílem tohoto pobytu je též motivace ke 

zdravému životnímu stylu, který jde ruku v ruce s uvedeným mottem pobytu. Dalším 

všeobecným cílem je krátkodobá relaxace, změna prostředí a opuštění stereotypu 

všedního dne. To vše z hlediska sociálního, psychologického a zdravotního. Pokud 

budu hovořit za poskytovatele tohoto pobytu, pak jeho hlavním cílem není vzhledem 

k níže popsané kalkulaci finanční profit, ale spíše jistá marketingová strategie, která 

dokáže zaujmout a přesvědčit potenciální klientelu pro dlouhodobé programy zdravého 

životního stylu. 

Segment trhu 

Aktivní ženy se zájmem o pohyb i poznatky z oblasti zdravého životního stylu. 

Dle demografického hlediska spadají do cílové skupiny převážně mladí svobodní lidé 

nežijící s rodiči, bezdětní novomanželé či plné hnízdo II a III, tedy zejména ženy, které 

ještě nebo už ne nemají povinnost pečovat o malé děti. Docela dobře lze zde využít 

hledisko psychografické segmentace dle životního stylu, jednoduše tedy můžeme říci, 

že se jedná o skupinu "vyznavačů zdravého životního stylu". Z hlediska behavioristiské 

segmentace by se jednalo o "skupinu lidí očekávajících zážitky, nové informace a 

motivaci". Z hlediska geografické segmentace potom "skupina lidí z oblasti města

velkoměsta-příměstských oblastí", kam proniká osvěta a tito lidé mají všeobecně větší 

zájem o zdravý životní styl. Pokud bych provedla segmentaci kombinovanou, dala by se 

tato skupina definovat jako: ženy ve věku 18 - 45 let, spíše z příměstských a městských 

oblastí, vyznavačky zdravého životního stylu, očekávající dávku motivace, zážitků i 

informací. 

Destinace 

Střední Čechy, 60 km od Prahy, 45 min jízdy autem, bezproblémová a 

pravidelná doprava linkovým autobusem z Prahy. Tato destinace byla vybrána z důvodu 

dobré dostupnosti z Prahy, kde je sídlo poskytovatele a kde bude pobyt nejvíce nabízen 

a odkud se tudíž předpokládá největší potenciální klientela. Jedná se o pobyt 

56 



krátkodobý, pouze sobota- neděle, tudíž je zde na místě časová úspora vzniklá blízkým 

místem. 

Ubytování 

Ubytování by mělo být v souladu s cenou a myšlenkami wellness. Navrhla 

jsem tříhvězdičkový Hotel Salve, který disponuje kvalitním wellness zázemím, tedy 

bazénem, saunou, vířivkou, masémou, posilovnou, sálem na skupinová cvičení, 

squashovými kurty. Kromě toho se nachází v nedaleké blízkosti rozsáhlého lesoparku 

vhodného na doplňkové aktivity. V dosahu jsou i další možnosti jako např. bowlingové 

centrum, koupaliště, tenisové kurty atd. 

Doprava 

Z důvodu organizační i finanční náročnosti navrhuji vlastní dopravu. Pokud 

klientela nedisponuje vlastním automobilem, je destinace snadno dostupná autobusem 

nebo vlakem. V případě zájmu můžeme pro klienta zajistit spolujízdu s organizátory či 

jinými účastníky. 

Strava 

Jídelníček bude samozřejmě vytvořen v souladu s racionálními zásadami 

zdravé stravy. Bude se jednat o plnou penzi v podobě pestré a vyvážené stravy, na míru 

připravené vzhledem k tréninkové zátěži a aktivitám v průběhu pobytu. Důležitou 

součástí zdravé stravy je pitný režim, který bývá v hotelích patrným nedostatkem, neboť 

hotely standardně nabízí nápoje pouze v hotelové restauraci. Proto je třeba na místo 

speciálně dopravit barely či plastové lahve s pitnou vodou a nejlépe obohatit o iontové 

nápoje, které během fyzické zátěže dodají tělu vypocené minerální látky. Podle mého 

úsudku by měl být pitný režim zajištěn na náklady poskytovatele neboť spadá do 

stravovacího programu, který je v podobě plné penze součástí ceny pobytu. Příklad 

jídelníčku uvádím v příloze č. 4 

Program 

Program víkendového pobytu jsem se snažila vytvořit tak, aby byl pestrý avšak 

ucelený, a zahrnoval potřebné složky wellness vzhledem k cíli a cílové skupině 

klientely. Program se skládá z několika částí, které se pokusím blíže popsat a časový 

harmonogram přikládám v příloze č . 5. 
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Aktivní cvičební program: Základ všech aktivit tvoří cvičební jednotky, které 

JSOU poskládané tak, aby na sebe navazovaly a v konečné fázi vytvořily ucelený 

program. Je nutno brát v potaz různou úroveň zdatnosti účastnic pobytu, proto by 

úvodní cvičební jednotka měla být jakousi seznamovací rozcvičkou, kde instruktor zjistí 

úroveň pokročilosti ve cvičení celé skupinky cvičících. Na základě toho by pak měl být 

schopen navazovat dalšími lekcemi a postupně naučit správnou techniku cvičení, což je 

jedním zjiž uvedených cílů pobytu. Lekce by měly být poutavé a různorodé tak, aby 

účastnice obohatily o nové prvky cvičení a zaujaly po celou dobu trvání pobytu. 

Cvičební program by měl být komplexní a měl by tedy obsahovat: 

aerobní trénink, 

silový trénink, 

kondiční trénink, 

kompenzační cvičení, 

prvky rehabilitace, 

stretching. 

Tyto typy tréninků pak mohou představovat samostatné cvičební jednotky nebo mohou 

být vhodně kombinovány a tvořit součást jedné či několika lekcí. Hlavní linii 

cvičebních lekcí budou tvořit posilovací a tvarovací cviky na problematické partie žen, 

tedy boky, zadeček, bříško, které tak korespondují s mottem pobytu. 

Do cvičebního programu jsem zařadila následující lekce: 

POWER CLASS (60 min) - aerobně-posilovací lekce, která zahrnuje úvodní 

zahřátí a stretching pro přípravu svalů na zátěž. Následuje 20 min aerobní zátěže 

v podobě snadné aerobikové choreografie, 20 min posilování dolních končetin, 

hýžďových svalů a břišních svalů. V závěrečné části je zařazeno balanční cvičení na 

posílení hlubokého stabilizačního systému a závěrečný stretching pro ochranu a 

regeneraci svalů. 

BODY INTERVAL (60 min) -lekce efektivního posilovacího cvičení se 

zaměřením na tvarování problematických ženských partií. Pro optimální spalování 

podkožního tuku je posilování prováděno v zatížení v aerobním pásmu. Intervalové 

bloky minimálně zatěžují pohybový aparát a jsou prokládány prvky rehabilitačních 

a kompenzačních cviků. 
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DANCE CLASS (50 min)- forma kardio tréninku založená na moderní taneční 

choreografii. Tanec patří k současným trendům doby a pro jeho atraktivitu ho též 

zařazuji jako líbivou formou ryze aerobního charakteru. Choreografie by měla být líbivá 

a stravitelná pro široké spektrum klientely tak, aby neodrazovala svou náročností. 

FITNESS TRAINING (60 min) - protože budeme operovat s větší skupinkou 

cvičících, bude fitness training aplikován jako skupinový kruhový trénink se zaměření 

na posilování svalového korzetu a ženských partií. Z metodického hlediska nejprve 

seznámíme cvičence se všemi stanovišti, vysvětlíme techniku cvičení, dýchání, 

intervaly pro zátěž a odstartujeme první kolo. Na dodržovárú techniky cvičení budou 

dohlížet 2 lektoři, kteří též na úvodu a konci posilovací jednotky provedou adekvátní 

stretching. 

JOGGING (30 min) - ranní běh nižší intenzity zátěže bude představen jako 

forma aerobního tréninku výhodná z hlediska spalování podkožních zásob tuků. Pro 

různou úroveň kondice a únavy z předešlého cvičení účastníků bude třeba vytvořit 2 

skupiny, přičemž jedna může zůstat u svižnější chůze a druhá se pokusí o kondiční běh. 

ZÁKLADY BOJOVÉ TECHNIKY (60 min)- tato lekce bude zařazena jako 

ukázka možnosti kondičního tréninku a získání základních obranných technik. 

Základem lekce bude seznámení s danou bojovou technikou (např. kickbox, muay thai, 

aikidó atd.), filosofií, vysvětlením základních principů, základního postoje a 

nejjednodušších bojových prvků. Bude následovat praktická část boje a závěrečná část 

v doprovodu hudby jako prostředek zlepšení fyzické kondice. Závěr a úvod lekce je 

samozřejmě spojen se stretchingem. 

BODY TRAINING (60 min) - jedná se o intenzivní lekci posilovacího 

charakteru. Lekce je sestavena ze třech lSti minutových bloků, ve kterých dochází 

k intenzivnímu posílení dané svalové partie. "Pauza" mezi bloky je vyplněna 

protažením posilované partie a krátkou dynamickou aktivitou pro opětovný nárůst 

tepové frekvence. 
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Přednášky a semináře: Druhou podstatnou část programu tvoří přednášky na 

témata zdravého životního stylu. Tyto přednášky by jednak měly být jakýmsi výkladem 

aktivní cvičební části, tzn. cílem je účastnicím vysvětlit systém cvičebních lekcí, 

teoreticky poskládat cvičební jednotku, vytvořit zásobník cviků, na problematické 

tělesné partie, vysvětlit techniku cvičení, dýchání a upozornit na nejčastější chyby při 

cvičení atd. 

Neméně podstatnou součástí přednášek budou i témata stravování a zdravého 

jídelníčku. Na místě budou kapitoly jak úspěšně a zdravě redukovat hmotnost, jak si 

udržet tělesnou hmotnost, jak stravou k prevenci civilizačních onemocnění, jak 

ovlivňovat své zdraví a celkovou výkonnost atd. Tématem těchto přednášek bude i 

představení a zhodnocení hotelového menu, základní principy sestavování jídelníčku, 

rozdělení a charakteristika živin, pitný režim, používání biopotravin, představení 

zajímavých receptů a další praktické rady. Na tyto přednášky a semináře budou 

navazovat individuální konzultace, ve kterých bude mít účastník možnost získat zdarma 

stravovací program ušitý přímo na tělo. Optimální stravovací program se bude vytvářet 

na základě analýzy součastného životního stylu i celkového zdravotního stavu v souladu 

s cílem klienta. Cílem nebude vytvořit dietní plán, ale optimální stravovací plán, který 

bude klient schopen dlouhodobě dodržovat. 

Témata jako motivace a vůle ke cvičení, odstranění nebo prevence stresu, jak 

zvládat náročný způsob života, jak relaxovat a udržet si psychické zdraví, to jsou 

kapitoly, které jsou úzce spjaté se zdravým životním stylem, péčí o sebe samu a proto 

zařazuji i tyto přednášky do programu wellness víkendu. Cílem těchto přednášek je 

především motivace k dodržování ostatních složek wellness. 

Masáž a diagnostika pohybového aparátu: 

Masáž prezentuje základní relaxační techniku, která urychluje regeneraci svalů 

a pro masírovaného představuje i psychické uvolnění. Do programu víkendu konkrétně 

zařazuji masáž zad a krční páteře, neboť tato část pohybového aparátu bývá nejvíce 

zatěžována. V průběhu wellness pobytu a všech cvičebních aktivit je též vyvíjena velká 

zátěž na dolní končetiny a chodidla, proto do nabídky zařazujeme i masáž dolních 

končetin. Pro celkové uvolnění nabízíme klientům i celkovou relaxační masáž. Všechny 

masáže provádí fyzioterapeut, který v případě shledání závažnějších svalových 

disbalancí provede diagnostiku pohybového aparátu a doporučí další konzultaci, 
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sestavení rehabilitačního programu atd. Organizace masáží je prováděna zapsáním se do 

připraveného rezervačního listu. 

Kadeřník, stylista, kosmetika a kosmetické poradenství: 

Pro komplexnost wellness víkendu jsem zařadila další doplňující služby 

v podobě péče kadeřníka-stylisty a kosmetického poradenství. Organizace těchto dvou 

služeb bude fungovat na základě zápisu do připraveného objednávkového listu. Protože 

wellness v sobě zahrnuje komplexní péči o tělo, duši a celkový vzhled, kadeřník -

stylista a kosmetička se budou snažit pomoci v této oblasti a navrhnout a vytvořit 

ideální image klientek, doporučit vhodnou vlasovou i tělovou kosmetiku, barevné 

sladění apod. 

Oslovení klientely, způsob propagace a možné distribuční kanály 

V rozvíjející se době internetového marketingu, se budu snažit využívat tohoto 

potenciálu a tudíž budu nabízet pobyt na vlastních internetových stránkách, bezplatných 

sportovních portálech, internetových stránkách partnerských fitness a wellness center. 

Použiji též direct mailing účastníkům minulých wellness pobytů a oslovení dalších 

potencionálních klientů přes dlouhodobě spokojené a pravidelné účastníky. 

Dále budu nabízet letáky na recepcích všech partnerských fitness a wellness 

center a u dalších partnerů (např. Fitplus- výživové doplňky, Princess Key- image 

studio, ordinace soukromých lékařů- dietologů atd.). 

Další možnost oslovení klientely je prostřednictvím osobností trenérů a 

instruktorů skupinových cvičení, přímým oslovením klientely. 

Kalkulace 

V kalkulaci jsem vycházela z reálných cenových podmínek hotelu, finančních 

možností cílové skupiny účastníků, nákladů na personální obsazení a režijních nákladů. 

Platí pravidlo, že čím kratší doba pobytu, tím větší fixní náklady a proto zde nemůže 

vzniknout vysoká přidaná hodnota a wellness víkend se tedy vyplatí při určitém 

minimálním počtu účastníků, který jsem zde vyčíslila počtem 20. Cílem pro 

poskytovatele víkendového pobytu by neměl být vysoký finanční zisk, ale především 

spokojený zákazník, který se zúčastní i dalších pobytů a následně doporučí služby 
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poskytovatele okruhu svých známých. Pokud zákazníka wellness pobyt zaujme více, je 

možné, že se stane věrným klientem i dalších programů a služeb poskytovatele. 

Kalkulace je zachycena v následující tabulce. 

Tabulka 13: Kalkulace sportovně-relaxačního víkendu 

Kalkul - - ---- --- --- ·- rt y 'ho víkend - - - -- - - - - -- - - -- -

2 dny (1 nocl 1 osoba 20 osob 
Průměrná cena: 1615 32300 
Náklady na hotel: 
Ubytování 420 8400 
strava PP 180 3600 

600 12000; 

Náklady na personál: I 

2 lektoři, masér, dietolog 270 5400 
Režijní náklady: 

Máky, mailing, pitný režim 
-

50 1000 -
--

Výnos celkem 1615 32300 
Náklad celkem 920 18400 
Zisk 695 13900 

6.2 Projekt týdenního wellness pobytu v zahraničí 

Motto 

"Cvičení na pláži" 

Cíl 

Aktivní a motivační pobyt u moře, který chce ukázat základní myšlenky 

wellness, představit různé styly cvičení, motivovat účastníky k aktivnímu odpočinku i 

přístupu k životu. Dalším všeobecným cílem je dlouhodobá relaxace doplněná změnou 

prostředí a opuštěním stereotypu všedního dne. 

Segment trhu 

muži, ženy, rodiny s dětmi, senioři se zájmem o aktivní odpočinek 
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Dle demografického hlediska spadají do cílové skupiny pobytu u moře 

skupiny: mládenecká fáze, bezdětní novomanželé, plné hnízdo I, II, III, prázdné hnízdo 

I, II, penzisté. Dle geografické segmentace zařazuji především skupinu z městských a 

příměstských oblastí. Dle psychografické segmentace skupinu "příznivců zdravého 

životního stylu a aktivního odpočinku". Dle behavioristického hlediska segmentace 

zahrnuji skupinu lidí se zájmem o moře a cvičení. 

Pokud provedeme kombinovanou segmentaci, zvolíme skupinu lidí v podstatě 

neomezeného věku se zájmem o zdraví, aktivní odpočinek a moře. Může tak vzniknout 

široká cílová skupina, která se může diferencovat např. dle pohybové zdatnosti, fyzické 

kondice, zdravotního stavu, věku atd. Proto může být tato skupina rozdělena do 

několika menších podskupin, kterým bude program uzpůsoben. 

Destinace 

Ostrov Vir, Chorvatsko 

Ostrov Vir je jedním z 300 archipelských ostrovů, ležící v severozápadní části 

Dalmácie, vzdálený 25 km od Zadaru. Ostrov je spojen s pevninou mostem, který 

umožňuje snadný příjezd. Celé pobřeží ostrova je dlouhé 31 km, cesty a silnice lákají v 

podvečer k cyklistickým vyjížďkám. Kolem pobřeží jsou malé oddělené pláže, 

nedotčené čarovné zátoky - oázy klidu, daleko vzdálené od živých komunikací a 

průmyslu. Mělké pobřeží tvoří oblázky, místy hrubší písek. 

Doprava 

Vlastní nebo zprostředkovaná autobusová doprava. 

Pro zájemce o dopravu možno nabídnout spolujízdu nebo autobusovou 

dopravu za cenu cca 1 800,- Kč/os. 

Ubytování 

Soukromé apartmány po 4 lůžkách s vlastním balkónem, kuchyňkou, lednicí a 

sporákem + WC a sprchový kout. Možnost vaření v plně vybavených kuchyňkách. 

Vzdálenost od moře cca 400 metrů. 

Program 

Rozmanitý program skupinových cvičení, kondiční trénink, individuální 

konzultace a přednášky o zdravém životním stylu, výživě a cvičení. Diagnostika 
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pohybového aparátu, možnost sestavit individuální cvičební a stravovací program, 

masáže a další možnosti sportovního a relaxačního vyžití. 

Wellness program bude členěn do 2 fází: ranní a odpolední. Každá fáze bude 

obsahovat náročnější dynamickou část a kondiční spíše stretchingovou část. Klientela 

bude rozdělena dle fyzických testů do dvou skupin, přičemž jim dle výsledků bude 

doporučena daná výkonnostní úroveň. 

Aktivní cvičební program: Základ všech aktivit tvoří cvičební jednotky, které 

JSOU poskládané tak, aby na sebe navazovaly a v konečné fázi vytvořily ucelený 

program. Lekce by měly být poutavé a různorodé tak, aby účastníky obohatily o nové 

prvky cvičení a zaujaly po celou dobu trvání pobytu. Cvičební program by měl být 

komplexní a měl by tedy obsahovat: 

aerobní trénink, 

silový trénink, 

kondiční trénink, 

kompenzační cvičení, 

prvky rehabilitace, 

stretching. 

Tyto typy tréninků pak mohou představovat samostatné cvičební jednotky nebo mohou 

být vhodně kombinovány a tvořit součást jedné či několika lekcí. Hlavní linii 

cvičebních lekcí bude tvořit posilovaní oslabených či disbalančních svalových skupin a 

relaxační cvičení typu jóga, pilates. 

Do cvičebního programu jsem zařadila následující lekce: 

POWER CLASS (60 min) - aerobně-posilovací lekce, která zahrnuje úvodní 

zahřátí a stretching pro přípravu svalů na zátěž. Následuje 20 min aerobní zátěže 

v podobě snadné aerobikové choreografie, 20 min posilování dolních končetin, 

hýžďových svalů a břišních svalů. V závěrečné části je zařazeno balanční cvičení na 

posílení hlubokého stabilizačního systému a závěrečný stretching pro ochranu a 

regeneraci svalů. 
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BODY INTERVAL (60 min) - lekce efektivního posilovacího cvičení se 

zaměřením na tvarování problematických ženských partií. Pro optimální spalování 

podkožního tuku je posilování prováděno v zatížení v aerobním pásmu. Intervalové 

bloky minimálně zatěžují pohybový aparát a jsou prokládány prvky rehabilitačních a 

kompenzačních cviků. 

JÓGA (60 min) - Po nácviku správného dýchání a seznámení se s některými 

z asán lze zlepšit koncentraci, jak na samotné cvičení, tak i na život sám... Díky 

působení jednotlivých cviků si nejenom podpoříte funkci vnitřních orgánů spojených 

s trávením, detoxikací těla ... , ale i zlepšení držení a ohebnosti páteře a tím i odstranění 

jejich častých bolestí! Každá lekce bude vždy zakončena relaxací za zvuku příjemné 

hudby. 

DANCE CLASS (50 min) -forma kardio tréninku založená na moderní taneční 

choreografii. Tanec patří k současným trendům doby a pro jeho atraktivitu ho též 

zařazuji jako líbivou formou ryze aerobního charakteru. Choreografie by měla být líbivá 

a stravitelná pro široké spektrum klientely tak, aby neodrazovala svou náročností. 

FITNESS TRAINING (60 min)- protože budeme operovat s větší skupinkou 

cvičících, bude fitness training aplikován jako skupinový kruhový trénink se zaměření 

na posilování svalového korzetu a ženských partií. Z metodického hlediska nejprve 

seznámíme cvičence se všemi stanovišti, vysvětlíme techniku cvičení, dýchání, 

intervaly pro zátěž a odstartujeme první kolo. Na dodržování techniky cvičení budou 

dohlížet 2 lektoři, kteří též na úvodu a konci posilovací jednotky provedou adekvátní 

stretching. 

JOGGING (30 min) - ranní běh nižší intenzity zátěže bude představen jako 

forma aerobního tréninku výhodná z hlediska spalování podkožních zásob tuků . Pro 

různou úroveň kondice a únavy z předešlého cvičení účastníků bude třeba vytvořit 2 

skupiny, přičemž jedna může zůstat u svižnější chůze a druhá se pokusí o kondiční běh. 
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BODY TRAINING (60 min) - jedná se o intenzivní lekci posilovacího 

charakteru. Lekce je sestavena ze třech lSti minutových bloků, ve kterých dochází 

k intenzivnímu posílení dané svalové partie. "Pauza" mezi bloky je vyplněna 

protažením posilované partie a krátkou dynamickou aktivitou pro opětovný nárůst 

tepové frekvence. 

Přednášky: Doplňující večerní část programu tvoří přednášky na téma 

zdravého životního stylu. Tyto přednášky by jednak měly být jakýmsi výkladem aktivní 

cvičební části, tzn. cílem je účastnicím vysvětlit systém cvičebních lekcí, teoreticky 

poskládat cvičební jednotku, vytvořit zásobník cviků, na problematické tělesné partie, 

vysvětlit techniku cvičení, dýchání a upozornit na nejčastější chyby při cvičení atd. 

Neméně podstatnou součástí přednášek budou i témata stravování a zdravého 

jídelníčku. Na místě budou kapitoly jak úspěšně a zdravě stravou přispívat k prevenci 

civilizačních onemocnění, jak ovlivňovat své zdraví a celkovou výkonnost atd. Na 

přednášky a semináře budou navazovat individuální konzultace, ve kterých bude mít 

účastník možnost získat zdarma stravovací program ušitý přímo na tělo. Optimální 

stravovací program se bude vytvářet na základě analýzy součastného životního stylu i 

celkového zdravotního stavu v souladu s cílem klienta. Cílem nebude vytvořit dietní 

plán, ale optimální stravovací plán, který bude klient schopen dlouhodobě dodržovat. 

Masáž a diagnostika pohybového aparátu: 

Masáž prezentuje základní relaxační techniku, která urychluje regeneraci svalů 

a pro masírovaného představuje i psychické uvolnění. Do programu wellness pobytu 

konkrétně zařazuji masáž zad a krční páteře, neboť tato část pohybového aparátu bývá 

nejvíce zatěžována. Pro celkové uvolnění nabízíme klientům i celkovou relaxační 

masáž. Všechny masáže provádí fyzioterapeut, který v případě shledání závažnějších 

svalových disbalancí provede diagnostiku pohybového aparátu a doporučí další 

konzultaci, sestavení rehabilitačního programu atd. Organizace masáží je prováděna 

zapsáním se do připraveného rezervačního listu. 

Oslovení klientely, způsob propagace a možné distribuční kanálv 

Vlastní internetové stránky, bezplatné sportovní portály, internetové stránky 

partnerských fitness a wellness center. Direct mailing účastníkům minulých wellness 
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pobytů a oslovení dalších potencionálních klientů přes dlouhodobě spokojené a 

pravidelné účastníky. Dále letáky na recepcích všech partnerských fitness a wellness 

center a u dalších partnerů (např. Fitplus - výživové doplňky, Princess Key - image 

studio, ordinace soukromých lékařů - dietologů atd.). Poslední neméně významnou 

možností je oslovení klientely prostřednictvím osobností trenérů a instruktorů 

skupinových cvičení, přímým oslovením klientely. 

Kalkulace 

V kalkulaci jsem vycházela z reálných cenových podmínek pronajímatelů 

chorvatských apartmánů, finančních možností cílové skupiny účastníků, nákladů na 

personální obsazení a režijních nákladů. V kalkulaci není zahrnuta doprava, která bude 

zprostředkována na požádání určité skupiny klientů a nebude znamenat profit pro 

společnost. Wellness pobyt se tedy vyplatí při určitém minimálním počtu účastníků, 

který jsem zde vyčíslila počtem 20. Cílem pro poskytovatele wellness pobytu by neměl 

být vysoký finanční zisk, ale především spokojený zákazník, který se zúčastní i dalších 

pobytů a následně doporučí služby poskytovatele okruhu svých známých. Pokud 

zákazníka wellness pobyt zaujme více, je možné, že se stane věrným klientem i dalších 

programů a služeb poskytovatele. Kalkulace je zachycena v následující tabulce. 

Tabulka 14: Kalkulace týdenního wellness pobytu u moře 

Kalkul --- d I, v. 

--------- --- .-----

8 dnů (7 nocO 1 osoba 20 osob 
Průměrná cena: 3890 77800 
Náklady na ubytování: 
Ubytování 2800 56000 
strava PP o o 

2800 56000 
Náklady na personál: 
2 lektoři, masér 720 14370. 
Režijní náklady: -

--
letáky, mailing atd. - 50 - 1000 

Výnos celkem 3890 77800 
Náklad celkem 3570 71370 
Zisk 320 6430 
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7. ZÁVĚRADOPORUČENÍ 

Snahou této diplomové práce bylo nastínit prostředí wellness v mnoha úhlech 

pohledu. Z pohledu zdravotního, společenského i komerčního, z pohledu cestovního 

ruchu, z pohledu účastníků i poskytovatelů jednotlivých služeb wellness. 

V úvodní teoretické části byl prvotně vysvětlen pojem wellness, který je běžně 

chápán v omezené formě a zdroje informací pro širokou veřejnost často pochází pouze . 

z komerčních časopisů. Široká populace pak pojem wellness buď nezná nebo ho chápe 

jako určitou vymezenou službu relaxačního charakteru (např. masáž, vířivka, sauna). 

Doufám, že byl na tomto místě úspěšně osvětlen opravdový význam slova wellness. 

V další části byla provedena charakteristika a typologie cestovního ruchu, byla 

specifikována nabídka, poptávka služeb cestovního ruchu a představena specifika 

marketingu služeb v cestovním ruchu tak, aby byla tato fakta integrována do dalších 

částí. 

Propojením teorie wellness a teorie cestovního ruchu jsem následně provedla 

charakteristiku a možné formy pojetí wellness pobytů. V této části už jsem byla 

částečně donucená využívat informačních zdrojů z praxe neboť ucelená literatura 

v podstatě neexistuje. 

Metodologická část uvedla a stručně popsala metody, které byly použity pro 

tuto diplomovou práci. 

V samotné praktické části jsem se zabývala současnou situací na poli wellness 

pobytů cestovního ruchu ČR, snažila se popsat uskutečňované procesy, vyčlenila 

poskytovatele a účastníky wellness pobytů, analyzovala jejich nabídky, slabé i silné 

stránky, popsala poptávku a možné potřeby klientely a snažila se poukázat na další 

možnosti, které oblast wellness ve spojení s cestovním ruchem naskýtá. 

V projektové a přínosové části diplomové práce jsem navrhla vlastní projekt 

wellness pobytu, který odpovídá mým představám o pojetí wellness i možnostem 

praktického provedení. Návrh víkendového a týdenního wellness pobytu jsem vytvořila 

včetně kalkulace a propagačního návrhu letáku, což odpovídalo i praktické realizaci, 

neboť jsem tyto projekty v rámci své profesní činnosti v reálu zorganizovala a samotný 

pobyt koordinovala a částečně odborně vedla. 
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Závěrem uvádím skutečnosti, které vyplývají z této diplomové práce a mohou 

nám stručně předvést pozici wellness pobytů cestovního ruchu České republiky. 

Skutečnosti vyplývající z diplomové práce 

V podmínkách cestovního ruchu České republiky najdeme pestrou paletu 

pobytů typu wellness. Avšak najít specializovaný a plnohodnotný wellness pobyt 

zahrnující veškeré nebo většinu složek pomyslného koláče wellness je vzácnost. 

Pobyty v lázeňském prostředí v sobě mají pouze složku relaxační a 

regenerační, sportovní pobyty v sobě zahrnují pouze aktivní část bez navázání 

regenerace, správné stravy a relaxace atd. Nejvíce se wellness pobytu podobají pobyty 

redukčního charakteru a regeneračru pobyty pro sportovce, protože v sobě zahrnují 

nejvíce složek celého wellness. Pobyty pro snižovátú nadváhy, anticelulitidní pobyty, fit 

pobyty pro ženy se svou náplní dají nejlépe přirovnat k wellness pobytům. Předávají 

účastnicím téměř celou filosofii wellness, zahrnují v sobě aktivní pohybový element, 

dále masáže, anticelulitidové zábaly, optimální stravovací program, zdravotní tělesnou 

výchovu a prvky rehabilitace, plavání i cvičení v bazéně, osvětu v podobě přednášek na 

témata zdravého životního stylu. 

Druhým typem wellness pobytů, který by se dal právoplatně považovat za 

wellness pobyt, je podle mého úsudku regeneračru pobyt pro sportovce. Ten pojímá 

regenerační i relaxační složku, vhodně sestavený stravovací program i aktivní cvičební 

část programu. 

Nejenže tyto pobyty nabízejí klientovi komplexní pojetí, ale současně k němu 

dokáží přistupovat individuálně vzhledem kjeho cílům, potřebám a stavu pohybového 

aparátu i celkového zdravotního aspektu. 

Ostatní typy wellness pobytů vždy inklinují k nějaké dílčí části wellness, neboť 

Je náročné vytvořit komplexní balíček služeb, soustředit na specializovaném místě 

specializované odborníky a koordinovat jejich činnost. Na druhou stranu zaručuje 

specializace na dílčí oblast wellness jisté pozitivum, a to předpoklad kvality 

poskytované služby. 

Další fakta 

Při získávání studijních a propagačních materiálů jsem zjistila, že hlavním 

prodejním kanálem těchto i ostatních zájezdů a pobytů bývá internet. On-line rezervace 

a nákupy přes internet pronikají i na pole CK, CA i do lázeňských nabídek. Lázeňské 
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domy, komplexy už v mnoha případech omezily tvorbu propagačních letáků a brožur a 

klientelu odkazují na internetové stránky. 

Jaký je smysl wellness pobytů? 

Smysl wellness pobytů nevidím pouze v krátkodobé relaxaci, aktivním 

odpočinku, zábavě, získání nových přátel a zážitků nebo oproštění se od stereotypu 

všedních dnů. Toto vše by mělo být samozřejmou součástí wellness pobytů. Za hlavní 

smysl považuji ukázání cesty za zdravím, pohodou, psychickou i fyzickou kondicí. 

Každý účastník by si měl z tohoto pobytu něco přivést domů a přenést to do svého 

života. Ne pouhé zážitky, odpočatou mysl i tělo nebo nějaký suvenýr. Myslím tím 

novou zkušenost, poznatky, návod a motivaci, jak dlouhodobě zvládat zdravý životní 

styl, zlepšovat kvalitu svého života a zdraví. A to by měl kvalitní wellness pobyt umět 
•. 

nabídnout. 

Doporučení 

V návaznosti na výše uvedené odstavce hodnotím pole wellness pobytů 

v České republice pozitivním pohledem a vidím kvalitativní nárůst v této rychle 

rozvíjející se oblasti služeb. Navrhuji zlepšit komplexnost a návaznost jednotlivých 

pobytů tak, aby byla vytvořena zpětná vazba. Aby klient nevyužíval nabídky náhodně a 

jako jednorázovou relaxaci v případě nutné potřeby, ale aby se rád vracel, byl aktivně 

angažován, obohacován a motivován při cestě za svým zdravím. 
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Příloha č. 1: Nabídka lázeňských pobytů 

Lázně Bechyně: ::::__ _____::; 
Délka pobytu: Středa večer- neděle ráno neděle večer- sobota ráno 
Typ pobytu: _ Tréninkový a relaxační pobyt Týden pro dva 
Orientace na zákazníka: muži i ženy pár 
Obsažené služby: 2x plavání, 1 x perličková koupel, 

1 x pří sadová koupel, 1 x slatinná koupel 
1 x skupinová L TV, 1 x L TV v bazénu 

2x klasická masáž, 1 x podvodní masáž 
3x vířivá koupel 

Ubytování: Standardní pokoj až luxusní apartmán Dvoulůžkový pokoj LUX 

Strava: 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Lázně Bělohrad: 

Polopenze standard až plná penze nadstandard, i speciální 
strava polopenze pro 2 osoby 

plavání v lázeňském bazénu, perličková koupel,přísadová koupel, slatinná koupel 
skupinová LTV, LTV v bazénu, klasická masáž, podvodní masáž, vířivá koupel 

možnost zapůjčení společenských prostor, horských kol a jiné 
možnost přípravy kompletního pobytového programu 

3030- 9900 Kč dle stravy a ubytování 

Délka pobytu: Víkend (2 noci) Týden (6 nocí) 
Typ pobytu: Relaxační pobyt Týden jen pro sebe 
Orientace na zákazníka: ženy muži i ženy 
Obsažené služby: Aromalázeň Ošetření obličeje I relaxační masáž 

Relaxing body treatment 1 x sauna I 2x fitness s instruktorem 
Biolampa Hydroxeur I Hydrojet 
Hydroxeur Parafínová lázeň na ruce 

manikúra nebo pedikúra 1 x sauna 
1x rasulbad 

Ubytování: dvoulůžkový pokoj, hotel 
Strava: polopenze 

15 180 Kč 



Lázně Bělohrad: 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

volný vstup do bazénu volný vstup do bazénu 
beauty centrum, sauna a solárium 
hydromasážní vana s fototerapií 

tenisový areál , pétangue, nordic walking 
Cena: 3 900 Kč 

Lázně Bohdaneč: 
Délka pobytu: Týden (6 nocí) 
Typ pobytu: Relaxační pobyt 
Orientace na zákazníka: muži i ženy 
Obsažené služby: 3x slatinný obklad (velký) 

2x perličková koupel+zábal 
2x aromatická relaxační koupel+zábal 

2x klasická masáž částečná 
2x masáž horkými lávovými kameny (30 min.) 
5x interferenční proudy, 1x aromatická masáž 

Ubytování: dvoulůžkový pokoj 
Strava: plná penze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: sezóna- 8620 Kč /mimo sezónu- 7540 Kč 

Františkovy Lázně: 
Délka pobytu: Týden (6 nocí) 
Typ pobytu: Wellness Active 
Orientace na zákazníka: muži i ženy 

9 200 Kč 

Obsažené služby: Fitness (osobní tréninkový plán, vedené lekce v moderní posilovně) 
Aerobic (aerobic, stepaerobic, body ball, pilates, aj.) 

Wellness (sauna, solárium, masáže, kosmetická masáž) 
uhličitá koupel 

parafínový zábal 



Františkovy Lázně: 
Aquaforum - svět vody a relaxace 

Ubytování: dvoulůžkový pokoj 
Strava: plná penze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Lázně Jáchymov: 

8580 - 9480 Kč 

Délka pobytu: Víkend (2 noci) 14 dní (13 nocí) 
Typ pobytu: Wellness duet Relaxační pobyt 
Orientace na zákazníka: páry muži i ženy 
Obsažené služby: uvítací přípitek, 1 x slavnostní večeře 1 x konzultace s lékařem 

1 x thajská masáž 1 x kontrolní laboratorní vyšetření 
1 x solná jeskyně 1 Ox radonová koupel, 7x skupinový tělocvik 

Cabine Afrodité (relaxační vířivá koupel 6x cvičení v bazénu, 2x klasickou částečnou masáž 
se solí z Mrtvého moře pro dva, láhev sektu a malé občerstvení) 2x perličkovou koupel, 6x oxygenoterapie 

certifikát Sx multimasáž 
Ubytování: jedno i dvoulůžkový pokoj jedno i dvoulůžkový pokoj 
Strava: jen snídaně polopenze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Janské lázně: 

2 700 Kč 

Délka p()~u: _ _ 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: Rekondiční pobyt 
Orientace na zákazníka: muži i ženy 
Obsažené služby: 1 x lékařská vstupní prohlídka 

3x cvičení a 3x plavání v rehabilitačním bazénu 
3x elektroléčba nebo skupinové cvičení v tělocvičně 

2x skotské střiky, 2x plynová injekce 

17 860-18 520 Kč 



Janské lázně: 
2x perličková nebo uhličitá koupel 

3x klasická částečná masáž 
Ubytování: dvoulůžkový pokoj 
Strava: 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Lázně Jeseník: 

plná penze 

9 210 Kč 

Délka pobytu: Víkend (2 noci) 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: Víkend pro dámy relaxačně-rehabilitační pobyt 
Orientace na zákazníka: ženy muži i ženy 
Obsažené služby: 1 x bylinková a perličková koupel 1 x vstupní lékařská prohlídka (EKG, 

1 x koupel se solí z Mrtvého moře spirometrie, laboratorní vyšetření, psychologický rozbor) 
1 x aroma masáž 5x lázeňská procedura (koupel perličková, 

2x skupinové cvičení (vertebrogenní, jóga) vířivá koupel celková, skotský střik, 
fitness koupel přísadová celková, masáž šíje a zad) 

5x rehabilitační bazén, individuální tělocvik 
Ubytování: od jednolůžkových až po apartmá dvoulůžkový i jednolůžkový pokoj 
Strava: plná penze polopenze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, 
manikúra 

2755-3415Kč 

Karlovy Vary- Alžbětiny Lázně: 

Délka pobytu: 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: Týden pro zdraví a relaxaci 
Orientace na zákazníka: muži i ženy 
Obsažené služby: 3x perličková masáž 

3x klasická částečná masáž 

7145-7775Kč 



Karlovy Vary- Alžbětiny Lázně: 
1 x podvodní masáž, 2x hydro masáž 

1 x aromaterapeutická masáž, 1 x vodoléčba 
4x bazén, horkovzdušná a parní lázeň, vířivka 

Ubytování: bez ubytování 
Strava: 
Vybavení a další možnosti wellness 
a relaxace: 

Cena: 

Konstantinovy Lázně: 

prohlídka města a podzemí Vřídla 
lázeňské vycházky 

exkurze - Jan Becher, Maser, Thun Studio 
možnost zajištění ubytování 

4 536 Kč 

Délka pobytu: 8 dní (7 nocí) 15 dní (14 nocí) 
Typ pobytu: Týden pro zdraví Zdravotní dovolená 
Orientace na zákazníka: muži i ženy muži i ženy 
Obsažené služby: 1x základní lékařské a laboratorní vyšetření vstupní a výstupní lékařské vyšetření vč. EKG, 

1 x EKG, 1 x zátěžové EKG a laboratorního vyšetření 
4x uhličitá masáž 24 léčebných procedur za pobyt dle předpisu lékaře 

4x skupinový léčebný tělocvik vč. terénní léčby 
1 x klasická částečná masáž 

Ubytování: dvolllůžkový pokoj dvo~lůžkoyý pokoj 
Strava: polopenze plná penze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Lázně Luhačovice: 

8 630 - 9 400 Kč 

Délka pobytu:____ _ 8 dní (7 nocí) 
TY.P_PQ_b}'!l.l_:_ _ Wellness týden 
Orientace na zákazníka: muži i ženy 
Obsažené služby: 6x vitamínový nápoj z čerstvého ovoce 

17 100- 19 920 Kč 



Lázně Luhačovice: 
1 x koupel v luhačovické uhličité vodě 

1 x večerní meduňková koupel, 1 x levandulová perličková koupel 
1 x perličková koupel, 2x uvolňující aroma masáž 

2x oxygenoterapie, 1 x aromaterapie 
pro dámy 1 x masáž šíje a ramen, pro pány 1 x podvodní ruční masáž 

Ubytování: dvou i jednolůžkový pokoj 
Strava: 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Mariánské Lázně: 

polopenze 
volný vstup do bazénu s masážními proudy+ whirlpool 

denní pitná kúra luhačovických léčivých pramenů 
10 795- 14 645 Kč 

Délka pobytu: Víkend (2 noci) 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: Wellness Quick Butterfly malá lázeňská kúra 
Orientace na zákazníka: 
Obsažené služby: 

muži i ženy muži i ženy 
1 x klasická masáž zad lékařská konzultace 

1 x reflexní masáž nohou 
sauna 

1 x perličková koupel 
1 x parafínový zábal rukou nebo plynovou obálku 

pitná kúra 
2x minerální koupel 
2x částečná masáž 
3x plynová injekce 

3x parafínový zábal na ruce 
Ubytování: dvoulůžkový QOkoj dvoulůžkový pokoj 
Strava: jen SDídaně polopenze 
Vybavení a další možnosti wellness karta pro odpolední využití 
wellness a relaxace: fitness centra, bazénu a whirlpoolu 

Cena: 4 500 Kč 14 420- 18 270 Kč 

Lázně Mšené: :::Ml 
Délka pobytu: 3 dny (2 noc lL_ _ _ _ _ Týden (6 nocí) 
Typ pobytu: Dámský beauty Relaxační pobyt 
Orientace na zákazníka: ženy ____ __ _ mu~i i ženy 



Lázně Mšené: 
Obsažené služby: 1 x kosmetika, 1 x kadeřnictví 2x klasická částečná masáž, 2x medová masáž 

1 x klasická částečná masáž 1 x čínská masáž hlavy, 1 x calmonalová koupel 
1 x kosmetická lázeň s pleťovou maskou Amoroso 1 x perličková koupel, 1 x šumivá aromatická koupel 

1x skořicový zábal s baňkovou masáží 1x reflexní terapie plosky nohy 
1 x šumivá aromatická koupel 1 x Mšenská perlivá bylinná koupel 

1x Mšenská perlivá bylinná koupel 1x bazén s protiproudem (1 hod.) 
Ubytování: dvou i jednolůžkový pokoj dvou i jednolůžkový pokoj 
Strava: plná penze plná penze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Nové Hrady: 

4 015 Kč 6 980 Kč 

Délka po~u: _ 4 dny (3 noci) Týden ( 6 nocí) 
Typ pobytu: ___ __ Víkencl Terezie Wellness lázničky 
Orientace na zákazníka: muži i ženy _ muži i ženy 
Obsažené služby: 1 x rašelinový thermo obklad 1 x relaxační hodina s celkovou masáží 

1 x relaxační hodina s aromamasáží 1 x aroma masáž 
1 x vířivka pro dolní končetiny s aroma esencí 1 x rašelinový thermo obklad 

1 x masáž nohou s prvky mobiliza~ a re~xní terapie_ 1 x dokonalá relaxace pro Vaše chodidla 
Ub}'!Qvání: dvou_ a třílůžkový pokoj dvou a třílůžkový pokoj 
Strava: PQiopenze _ polopenze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 2 690 - 2 990 Kč 5 090 - 5 650 Kč 

Lázně Poděbrady: 

Délka pobytu: Víkend (2 noci) 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: Relaxační pobyt -· __ Komplexní lázeňský pobyt 
Orientace na zákazníka: muži muži i ženy 
Obsažené služby: 1 x sauna vstupní a výstupní lékařská prohlídka 



Lázně Poděbrady: 
1 x floating - Mrtvé moře (1 hodina) pitná kúra 

1 x ruční masáž 21 léčebných procedur za pobyt 
Ubytování: dvoulůž~ový pokoj ~ apart_rnán . _ ___ ___ dvoulůžkový pokoj až apartmán 
Strava: polopenze plná penze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 3 530 Kč 19 110-20 930 Kč 

Lázně Slatinice: == =-=--...:.:.··--------------------------------------
Délka pobytu: Víkend (2 noci) 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: .Relax vík_end prod_ya ___ .___ Týden pro dva seniory 
Orientace na zákazníka: muži i ženy muži_i ženy 
Obsažené služby: 2x lázeňské procedury v sobotu vstupní a výstupní lékařská prohlídka 

2 kulturní představení (kino a taneční večer) 12_1ázeňskýcb procegu_r_dle př~cl_pisu lékaře 
Ubytování: dvoulůžkový pokoj _ dvoulůžko'd_pokoj 
Strava: polopenze plná _penze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Teplice nad Bečvou: 

1 520 - 1 930 Kč 6 400 - 8 000 Kč 

Délka pobytu: _8_c:lní (7 r10cí) 
Typ pobytu: Wellness pro ženy 
Orientace na zákazníka: ženy 
Obsažené služby: 1 x konzultace s nutriční sestrou, 2x oxygenoterapie 

1x uhličitá koupel s minerální solí z Mrtvého moře+zábal 
1x zábal celého těla z bahna Mrtvého moře+uhličitá koupel se solí Mrtvého moře+zábal 

1 x přístrojová lymfodrenáž částečná, 2x cvičná ergometrie 
2x bylinná částečná masáž, 1 x celotělová vířivá lázeň 

1 x pohyblivý chodník, 1 x pedikúra 
Ubytování: dvou i jednolůžkový pokoj 



Teplice nad Bečvou: 
Strava: 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Teplice v Čechách: 

polopenze 
bezplatné použití bazénu s protiproudem a saunu 

6 820 - 8 950 Kč 

Délka pobytu: Víkend (2 noci) Týden (6 nocí) 
Typ pobytu: Kouzelný víkend Vital plus 
Orientace na zákazníka: páry muži i ženy 

Obsažené služby: 
1x celotělové ošetření BABOR VITAMIN ACE 

TREATMENT 
laserová maska - liftingové regenerační ošetření 

Body index 
aromatická přísadová koupel 

2x částečná ruční masáž 
2x hydromasáž nebo podvodní masáž 

1 x pří sadová relaxační koupel, 1 x bahenní zábal 
2x termální koupel, 1 x celotělová ruční masáž 

1 x thajská masáž (event. termální koupel+celotělová ruční 
2x termální bazén s vířivkou masáž- 40 min.) 

perličková koupel 1 x oxygenoterapie, pitná kúra 
Ubytování: dvoulůžkový pokoj jedno i dvoulůžkový pokoj 
Strava: plné! p~nze jen snídaně 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 

Bertiny Lázně Třeboň: 

3 900 Kč 

Délka pobytu: 4 dny_@ DQgJ}_ Týden (6 nocí) 
Typ pobytu: _ __ _ _§pa-víken~ový pobyt Wellness týden 
Orientace na zákazníka: muži i ženy_ ženy 
Obsažené služby: 1 x slatinná koupel 2x slatinná koupel, 2x klasická částečná masáž 

1 x klasická částečná masáž 1 x vířivka horní/dolní končetiny, 1 x floating 

9 300 Kč 

1 x perličková koupel 2x perličková koupel, 1 x kosmetické ošetření obličeje 
1 x fitness centrum 1 x manikúru nebo 1 x pedikúru 



Bertiny Lázně Třeboň: 
2x bazén 2x bazén 

Ubytování: jedno i dvoulůžkový pokoj jedno i dvoulůžkový pokoj 
Strava: polopenze polopenze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 3 390 - 4 290 Kč 6 490 - 9 390 Kč 

Lázně Velichovky: 
Délka pobytu: 8 dní (7 nocí) 
Typ pobytu: Wellness týden 
Orientace na zákazníka: ženy 
Obsažené služby: vstupní lékařské vyšetření 

Sx cvičení v bazénu 
2x slatinný zábal, 1 x perličková koupel 

2x bylinná koupel, 1 x vodoléčba 
3x klasická částečná masáž 

1 x podvodní masáž, 1 x Aroma masáž 
Ubytování: jedno i dvoulůžkový pokoj 
Strava: polopenze 
Vybavení a další možnosti 
wellness a relaxace: 

Cena: 10 999 Kč 



PřOoha č. 2: Návrh letáku sportovně-relaxačního víkendu 

Ladíme formu do plavek 

Chcete prož ít aktivní víkend a přivítat léto v dobré formě7 

Lákají vás nové styly cvičení7 Potřebujete dobít energii7 

Místo 

Hotel Salve''""' , Příbram, 20. - 21. S. 2006 (so-ne) 

~~~ .'+ 
ACTIVE WELLNESS 

sportovně-relaxační víkend 
s Active Wellness 

skupinové cvičení 

fitness trénink 

přednášky 

masáže 

kosmetika 

individuální konzultace 

a další. .. 

Poloha hotelu: na samém okraji města Příbram, přímo před hotelem autobusová zastávka 

Vybavení a služby: luxusní restaurace, vnitřní bazén, sauna, posilovna, tělocvična, squash, masáže, vše 
pod jednou střechou 

Ubytování: dvoulužkové luxusní pokoje se sprchou, WC, telefonem, TV/SAT 

Stravování: snídaně formou švédských stolu, oběd, večeře 

Cena a program 

1 699,- Kč 

klienti Active Wellness a držitelé karty Gig aspot Plus-Card sleva 10 % (1 530,- Kč), děti do 10 
let sleva 50% (850,- Kč), možné hradit poukázkami Sodexho HolidayPASS 

ubytování s plnou penzí 

S bloku cvičení: Power Class, Dance Class, kondiční trénink, AW skupinové 
cvičení, fitkickboxing 

AW fitness trénink 

přednášky a individuální konzultace s dietologem 

volný vstup do bazénu, posilovny 

kadeřník - stylista, kosmetické poradenství 

dárek pro každého účastníka víkendu 

Active Wellness s.r.o. I www.activewellness.cz 1 Seifertova 49. 130 00 Praha 3- Žižkov 
lnfol inka: 736 633 166 I E-mail : in fo@' activewellness.cz. 
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-------------------- ---------- ---------------- --------- -- --·-------

Další možnosti vyžití: 

tenisové kurty, bowling, zimní stadion, aquapark, kino, výlet na Svatou horu, 
minigolf 

Služby za příplatek: 

masáže (100,- Kč) 

squash ( 180,- až 220,- Kč) 

sauna (250,- Kč/h) 

Doprava je vlastní. 

Organizace 

příjezd a ubytování v sobotu ráno do 10 h, v ll h zahájení programu 

ukončení v neděli odpoledne 

Přihlaste se co nejdříve, počet míst je limitován! 

Záloha 1 000,- Kč (nejlépe hotově), doplatek možný na místě. 

Zakupte víkend Active Wellness jako dárkový voucher pro své blízké! 

Další informace a přihlášky 

Radka Vandasová 

tel.: 605 950 100 

e-mail: rad k a. vandasova@activewellness.cz 

Závazné přihlášky (e-mail, formulář) včetně složené odpovídající částky na účet Active 
Wellness s.r.o . prosíme realizovat neJpozději do 15.5.2006 . Platbu mužete provést vkladem či 
převodem na účet 4200051724/6800 (Vo lksbank). Jako variabilní sym bol uveďte své datum 
narození a do zprávy pro příjemce uveďte své Jméno a příjmení. Platbu je možné provést též 
osobně v naší kanceláři v Praze. V tomto případě volejte infolinku 736 633 166. 

Active Wellness s. r. o. si vyhra zuje právo na případné zrušení akce v návaznosti na počet 
přihlášených účastníku. V takovém případě dá na vědomí platícím účastníkum nejpozději do 
17 .5.2006 telefonickou či e-mailovou formou a vrátí platby. 

Active Wellness s.r.o. I www.activevvellness.cz I Seifertova 49. 130 00 Praha 3- Z1žkov 
lnfolinka: 736 6331661 E-mai l inlo@'activewE:IIness.cz. 
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Příloha č. 3: Návrh letáku týdenního wellness pobytu u moře 

Dovolená s Active Wellness 
Chorvatsko - Ostrov Vir 

... ~~ •• 
ACTIVE WELLNESS 

sportovně-relaxační dovolená 
s Active Wellness 

skupinová cvičení 

aerobik, p-class, 

jóga 

masáže 

kondiční trénink 

individuální konzultace 

a další. .. 

Chcete prožít aktivní dovolenou a vrátit se domu ve skvelé for· mě? 

Poj eďte spolecne s týmem Active 'vVelln ess za pohybem, zábavou i odpočinkem r 

--CHORVATSKO- TAJEMNY OSTROV VIR 

Termín 26. 8. - 2. 9. 2006 

Ostrov Vir je jedním z 300 archipelských 
ostrovů, ležící v severozápadní části 
Dalmácie, vzdálený 25 km od Zadaru. 
Ostrov je spojen s pevninou mostem, 
který umožňuje snadný příjezd. Celé 
pobřeží ostrova je dlouhé 31 km, cesty a 
silnice lákají v podvečer k cyklistickým 
vyjížďkám. Kolem pobřeží jsou malé 
oddělené pláže, nedotčené čarovné 
zátoky - oázy klidu, daleko vzdálené od 
živých komunikací a průmyslu. Mělké 
pobřeží tvoří oblázky, místy hrubší 
písek. 

K výletům láká nedaleký Národní park Paklenica, starý hrad Nin, Národní park Slapoví 
Krke (vodopády), nebo celodenní výlet lodí na ostrovy Kornati. 

Cena za osobu: 3 890,- Kč 

Cena zahrnuje: ubytování, wellness program na celý týden, cvičení jógy 
výlety do okolí. V ceně není zahrnuta doprava a stra vování. 

Pro zájemce o dopravu možno nabídnout spolujízdu nebo autobusovou dopravu za 
cenu cca 1 800,- Kč/os. 

Active Wel lness s.r.o. I www.activE-wE-IIness.cz! Se ifertova 49. 130 00 Praha 3- Z 1žkov 
lnfolinka: 736 633 166 1 E-mail: info(f act1vewellnE-ss.cz. 
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Ubytování 

Soukromé apartmány po 4 lužkách s vlastním balkónem, 
kuchyňkou, lednicí a sporákem + WC a sprchový kout. 

Možnost vaření v plně vybavených kuchyňkách. 

Vzdálenost od moře cca 400 metru. 

Přihlaste se co nejdříve, počet míst je omezen! 

Záloha 3 000,- Kč do 20.7. (nejlépe hotově), doplatek možný 
na místě. 

Zakupte pobyt Active Wellness jako dárkový voucher 
pro své blízké! 

Další informace a přihlášky 

Radka Vandasová 

tel.: 605 950 100 

e-mail: rad k a. vandasova@activewellness.cz 

www. activewellness. cz 

Závazné přihlášky (e-mail, form ul á ř ) včetně složené odpovídající částky nebo zálohy na účet 
Active Wellness s. r.o. prosíme real izovat nej pozděJi do 20. 7 .2006. Platbu můžete provést 
vkladem či převodem na účet 4200051 724/ 6800 (Volksbank). Jako variabilní symbol uveďte 
své datum narození a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Platbu je možné 
prov ést též osobně v na ší kanceláři v Praze, Slezská 19 (vedle Vinohradského pavilonu). 
V tomto případě volejte infolinku 736 633 166. 

Active Wellness s.r.o. si vyhra zuje právo na přípa d né zrušení akce v návaznosti na počet 
přihláše ných účastníku. Pobyt bude realizován při minimálním počtu 10ti osob. Společnost 
Active Wellness si vyhrazuje přizpŮ sobit program počtu a zdatnosti cvičících. 

Active Wellness s.r.o. I www.act ivewélln ess.cz I Seifertova 49 . 130 00 Praha 3- Zižkov 
lnfol inka: 736 633 166 I E-mail: into @' activewéllness .cz. 
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Příloha č. 4: Návrh jídelníčku pro sportovně-relaxační víkend 

SOBOTA 

oběd: Kuřecí maso se zeleninou na indický způsob, rýže Basmati, zeleninová obloha 

kuřecí prsa, květák (nebo brokolice), rajčata, špetka zázvoru, česnek, cibule, olivový olej, 
slunečnicová semínka, sekané mandle, sůl, chilli koření, sojová omáčka 
Květák rozdělíme na růžičky. Rajčata nakrájíme na kostičky. Oloupeme cibuli s česnekem a obojí 
nadrobno nasekáme. Ve větší pánvi rozpálíme olej. Nasypeme do něj cibuli a osmahneme ji. Přidáme 
kuřecí maso nakrájené na kostičky, česnek s květákem a podusíme. Směs dochutíme kmínem, kari a 
jemně chilli kořením. Přisypeme rajčata, rozinky i mandle a směs dusíme asi 15 minut. Dochutíme solí 
a pepřem. 

večeře: Velký zeleninový salát s kuskusem 

kuskus, ledový salát, rajčata, dušený hrášek, olivy, cibulka, slunečnicová semínka, zálivka: 
olivový olej, citron, sůl, zelený pepř, zelená pažitka, nebo petrželka 
Kuskus osolíme a přelijeme vařící vodou. Necháme odstát a vychladnout. (Lze připravit i na páře, 
kuskus pak chutná mnohem lépe). Mražený hrášek 5 min povaříme a ihned přecedíme. Necháme 
vychladnout. Nakrájíme ledový salát, cibulku (velice jemně), olivy na půlky, rajčata na větší kousky. 
Smícháme vše s kuskusem (který je nutné rukama rozdrobit). Zálivku je dobré připravit v mixéru a 
smíchat se salátem až před podáváním, jinak salát zvadne. 

NEDĚLE 

oběd: Krůtí maso se špenátem, těstoviny 
Na kostičky nakrájené maso arestovat, přidat zelené bylinky, sezamové semínko. Mražený špenát (bez 
smetany), zpěnit cibulku, přelít vodou, přidat špenát, česnek, sůl, povařit cca 15min. Vše smíchat 
s uvařenými těstovinami (vřetena). Posypat strouhaným uzeným tofu (nebo sýrem). 



Příloha č. 5: Program wellness pobytu 

Program víkendu 20. - 21. 5. 2006 

SOBOTA aktivita 

1 0:00 - 1 0:30 příjezd+ prezence+ ubytování 
Skupinové cvičení AW 

1 0:30 - 11 :40 11 POWER CLASS 11 

12:00 oběd 

Přednáška 11 Zdravá strava jako prevence 
12:30- 13:20 civilizačních nemocí a obezity .. 

Skupinové cvičení AW 
13:30 - 14:30 11 BODY INTERVAL 11 

14:30 - 15:30 Dance class 

Bazén, masáže, kadeřník, fitness, squash, sauna, 
15:30- 18:00 minigolf, výlet na Svatou horu ... 

18:00 - 19:00 Fitness trénink 
19:30 večeře 

Přednáška 

,20:0Q_- 21_:00 
-

"~~ro~llí tr~nink, tepová frekvence .. 

ACTIVE® 
WELLNESS 

koordinátor 

Radka Vandasová 

Mgr. Kateřina Húsková, výživový 
poradce 

Katka Húsková 

Radka V andasová 

TEAM AW 

Radka Vandasová, Jan Krečmer 

Radka Vandasová 



Individuální konzultace, kadeřník, kosmetika, 
21:00 volná zábava, výlet do nočního města ... TEAM AW 

NEDĚLE 

7:30-8:00 ~OQJQJ inQJ - jp)ovinný!!! :-} Radka Vandasová 

8:30 snídaně 

Jak sestavit domácí trénink (přednáška 

9:00- 10:00 s praktickými ukázkami) Radka Vandasová 

1 0:00 - 11 :00 Základly bonové techniky 

11:30 oběd 

12:30- 13:30 Body trainin~ Radka Vandasová 

14:00 zakončení akce 


