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ABSTRAKT 

Název práce: 

Španělsko jako cílová destinace cestovního ruchu 

Cíle práce: 

Cílem práce je představit Španělsko jako destinaci cestovního ruchu pro české 

turisty, analyzovat nabídky poznávacích a pobytových zájezdů českých cestovních 

kanceláří a vytvořit atraktivní a konkurenceschopný návrh poznávacího zájezdu. 

Metody: 

V této diplomové práci je použita popisná analýza, komparativní analýza 

a analýza SWOT. 

Výsledky: 

Španělsko má velký potenciál jako destinace cestovního ruchu. Cestovní ruch se 

soustřeďuje především do oblastí Katalánska, Valencijského regionu a Andalusie, kam 

také směřuje nabídka českých cestovních kanceláří. 

Návrh poznávacího zájezdu spojuje jedinečnou kombinaci prohlídek 

pamětihodností s časem stráveným u moře. Výsledná cena je konkurenceschopná 

a zájezd by se tak mohl zařadit do nabídky českých cestovních kanceláří. 

Klíčová slova: Španělsko, cestovní ruch, cestovní kancelář, turistická letoviska, zájezd 



ABSTRACT 

Title: 

Spain as a final tourist destination 

Objective of the thesis: 

The goal of this thesis is to introduce Spain as a tourist destination for Czech 

tourists, analyze offers of sight - seeing and recreational tours of Czech tour operators 

and create an own attractive and competitive proposal. 

Methods: 

Descriptive, comparative and SWOT analysis techniques were used in this 

paper. 

Results: 

The results show a great potential of Spain as a tourist destination. The main 

Spanish tourist regions are Catalonia, V alencia and Andalusia, where also most of the 

offered tours are destined. 

The proposal of sight - seeing tour offers the unique combination of sight 

- seeing and the leisure time at the seaside. The final price of the tour is competitive 

and the tour could be listed in the offerings of the Czech tour operators. 

Keywords: 

Spain, tourism, tour operator, touristic resorts, package tour 
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1. ÚVOD 

Španělsko Je oblíbená destinace pro letní dovolené českých turistů. 

Mezinárodně se umístilo na druhém místě TOP světových destinací. Proč tomu tak je 

a co všechno může Španělsko nabídnout, především českým turistům, bych ráda 

zhodnotila v této práci. Jelikož jsem měla příležitost v této zemi žít a studovat devět 

měsíců v rámci programu Erasmus, mohu tak uplatnit i své vlastní zkušenosti s touto 

zemí. 

Španělsko je rozděleno na 17 autonomních oblastí, které se liší v jazyce, 

kultuře, tradicích i krajině. I sama města jsou velmi svébytná a různorodá, a možná 

právě proto je Španělsko tolik vyhledávané turisty. Pokaždé se tady dá poznat a zažít 

něco zcela nového a jedinečného. Jsou zde impozantní hrady, katedrály, kláštery, paláce 

a panská sídla. Nejpůsobivější kulturní a umělecké dědictví je shromážděno především 

v granadské Alhambře, córdobské mešitě a sevillské pevnosti Alcazar. 

Příroda je zde také velmi rozmanitá. Nachází se zde krásná zelená údolí, 

vyprahlé planiny a pouště, vinařské oblasti i olivové háje. Španělsko je také jednou 

z nejhomatějších zemí Evropy nabízející nepřebemé množství turistických stezek. 

Největším lákadlem pro turisty jsou bezesporu pláže. I ty se však velmi liší. V okolí 

Barcelony jsou plné turistů a různých atrakcí, zatímco například na jihu, v okolí Tarify, 

jsou ideální podmínky pro wind či kite surfing. 

Kromě překrásné přírody je zde i velké množství hotelů, penzionů či hostelů 

všech cenových kategorií, velmi dobrá dopravní infrastruktura, výborné jídlo a milí lidé, 

což přispívá k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Úkolem této diplomové práce bude nejdříve představit Španělsko jako 

destinaci cestovního ruchu pro české turisty, zejména pak kulturně - historická 

španělská města a turistické oblasti na pobřeží Španělska. Vzhledem k rozlehlosti 

Španělska bude pozornost zaměřena pouze na pevninskou část rozkládající se 

na Pyrenejském poloostrově. 

Dalšími úkoly budou pomocí SWOT analýzy charakterizovat silné a slabé 

stránky této destinace, upozornit na další příležitosti a případné hrozby. Následně bude 

pomocí komparativní analýzy zhodnocena nabídka pobytových a poznávacích zájezdů 

do Španělska vybraných cestovních kanceláří působících na českém trhu. 

Dílčími úkoly práce budou komparace cen vybraného pobytového zájezdu 

organizovaného cestovní kanceláří s totožným pobytem zařízeným individuálně 

a srovnání výhod a nevýhod organizovaného zájezdu a individuálního pobytu. 

Cílem této práce bude vytvoření atraktivního a konkurenceschopného návrhu 

poznávacího zájezdu včetně podrobné cenové kalkulace a následná komparace výsledné 

ceny tohoto návrhu s obdobnými poznávacími zájezdy cestovních kanceláří. 
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3. TEORETICKA CAST 

3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch 

Cestovní ruch je významný společensko - ekonomický fenomén jak z pohledu 

jednotlivce, tak i společnosti. Je součástí spotřeby a způsobu života obyvatel zejména 

vyspělých zemí. Cestovní ruch vyžaduje přírodní a kulturně- historické podmínky, ale 

také možnost svobodného pohybu obyvatelstva, přiměřený disponibilní fond volného 

času, volnou kupní sílu. Nezbytná je i výstavba a provoz dopravních, ubytovacích, 

stravovacích, sportovně - rekreačních, zábavních a dalších zařízení cestovního ruchu. 

(1) 

Definice cestovního ruchu 

Podle WTO (World Tourism Organization, 1994) se cestovním ruchem rozumí 

"činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné 

prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel 

cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě". Stanovenou dobou se 

v mezinárodním cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest 

měsíců. (17) 

Podle České technické normy ČSN EN 13809 (2004) se cestováním a cestovním 

ruchem rozumí "činnost lidí, kteří cestují na místa mimo své běžné prostředí, anebo zde 

pobývají za účelem zábavy, pracovně, nebo z jiných důvodů". (15) 

M. GÚČIK (2000) uvádí, že cestovní ruch dle účelově - funkčního vymezení je 

"soubor činností zaměřených na uspokojování potřeb souvisejících s cestováním 

a pobytem osob mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase za účelem 

odpočinku, poznávání, zdraví, rozptýlení a zábavy, kulturm'ho a sportovního vyžití, 

služebních cest a získání komplexního zážitku". (13) 
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3.1.1 Cestovní ruch jako systém 

Cestovrú ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy, a to 

subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby 

existují i mezi cestovním ruchem a jeho okolím - vnějším prostředím. 

Subjekt cestovního ruchu 

Je reprezentován účastníkem cestovrúho ruchu, nositelem poptávky 

a spotřebitelem produktu cestovrúho ruchu. 

- Stálý obyvatel v domácím cestovrúm ruchu je osoba, která žije alespoň šest po sobě 

následujících měsíců v jiném místě před příchodem do jiného místa na kratší dobu než 

šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která žije v zemi alespoň jeden 

rok před příchodem do jiné země na kratší dobu než jeden rok. 

- Návštěvm'k je osoba, která v domácím cestovrúm ruchu cestuje na jiné místo v zemi 

svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu 

cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že hlavní účel cesty je 

v obou případech jiný než výkon výdělečné činnosti. 

- Turista je osoba, která splňuje kritéria návštěvrúka. Účast turisty na cestovrúm ruchu je 

spojena minimálně s jedním přenocováním. Z hlediska délky pobytu se přitom rozlišuje 

turista na dovolené (pobývá na daném místě více než určený počet nocí nebo dní) 

a krátkodobě pobývající turista (nepřekračuje určený počet dní nebo nocí). 

- Výletník je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, že přenocuje 

v navštíveném místě. (1) 
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Objekt cestovního ruchu 

Je tvořen vším, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního 

ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovru'ho ruchu je nositelem 

nabídky. 

Tvoří ho: 

- cílové místo - destinace cestovru'ho ruchu, 

- podniky, 

- instituce cestovního ruchu. (1, 7) 

Okolí systému cestovního ruchu 

-Ekonomické prostředí, jde zejména o pozitivní, anebo negativní vlivy ekonomického 

růstu, nezaměstnanosti, inflace, stability měny a úrokové míry. 

- Politické prostředí, které ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu, tvoří mírové podmínky 

v jednotlivých státech a ve světě jako celku. Mnoho závisí i od společenského zřízení 

státu, protože stát je nositelem politiky cestovního ruchu. 

Sociální prostředí, které Je dáno společenským zřízením. To ovlivňuje 

např. rozdělování hrubého domácího produktu, pracovní a mimopracovní podmínky, 

dále i sociální politiku státu. 

- Technicko - technologické prostředí, kterým označujeme dopravní infrastrukturu 

a další technickou informačně - technologickou vybavenost umožňující rozvoj 

cestovního ruchu. 

- Ekologické prostředí, neboť cestovní ruch se rozvíjí tam, kde existují vhodné přírodní 

a kulturně - historické zdroje rozmístěné v zemi. (1, 7) 
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3.1.2 Typologie cestovního ruchu 

Druhy cestovního ruchu 

Za základ posuzování cestovního ruchu se vezme motivace účastníků, tj. účel, 

pro který cestují a pobývají přechodně na cizím místě. 

- Rekreační cestovní ruch je druh cestovního ruchu, pro který je charakteristický 

pasivní, ale i aktivní odpočinek ve vhodném přírodním prostředí s cilem obnovy 

fyzických a psychických sil. 

- Sportovní cestovní ruch je charakteristický pobytem ve vhodném prostředí, avšak 

s aktivním vykonáváním různých sportovních činností, které obyčejně předpokládají 

určitou fyzickou kondici. 

- Dobrodružný cestovní ruch je součástí sportovního cestovního ruchu jako výsledek 

po neznámém, po objevování, s cílem zažít nějaké dobrodružství s jistou mírou 

kontrolovaného rizika. 

- Myslivecký cestovní ruch a rybářský cestovní ruch 

- N áboženský (poutní) cestovní ruch 

- Lázeňský cestovní ruch 

- Zdravotní cestovní ruch 

- Obchodní cestovní ruch 

- Kongresový cestovní ruch 

- Stimulační cestovní ruch ( 1, 6) 
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Formy cestovního ruchu 

Jako základ posuzování cestovm'ho ruchu se vezmou různé příčiny, které ho 

ovlivňují a důsledky, které přináší. 

- Geografické hledisko 

a) Domácí cestovní ruch - cestování a pobyt domácího obyvatelstva ve vlastní zemi 

b) Zahraniční cestovní ruch - cestování a pobyt rezidentů v zahraničí 

aktivní představuje příchod zahraničních návštěvníků do cílové země 

(příjezdový cestovní ruch- incoming) 

- pasivní představuje cestování rezidentů do cílové země (výjezdový cestovní 

ruch - outgouing) 

c) Mezinárodní cestovní ruch - aktivní a pasivní zahraniční cestovní ruch několika 

států nebo regionů 

d) Vnitřní cestovní ruch- domácí cestovní ruch a aktivní zahraniční cestovní ruch 

e) Národní cestovní ruch- domácí cestovní ruch a pasivní zahraniční cestovní ruch 

f) Regionální cestovní ruch - cestoV'ní ruch regionů a států jako cestovních cílů 

- Podle počtu účastníků 

a) Individuální cestovní ruch - individuální cestování a samostatné organizování 

pobytu jednotlivcem nebo malou skupinou lidí 

b) Skupinový cestovní ruch- cestuje se v organizovaných skupinách 

c) Masový a ekologický cestovní ruch 

- Podle způsobu organizování 

a) Individuální 

b) Skupinové 

- Podle věku účastníků 

a) Cestovní ruch dětí (do 15 let) 

b) Mládežnický cestovní ruch (15 až 25 let) 

c) Rodinný cestovní ruch (mladé rodiny ve věku 25- 44let) 

d) Seniorský cestovní ruch (lidé v postproduktivním, tzv. třetím věku) 
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- Z hlediska délky účasti 

a) Výletní cestovní ruch - pobyt mimo místo trvalého bydliště kratší než jeden den 

bez přenocování 

b) Krátkodobý cestovní ruch - nepřesahuje dvě až tři přenocování (nejčastěji 

víkendový cestovní ruch) 

c) Dlouhodobý cestovní ruch - je forma cestovního ruchu s přiměřenou délkou 

pobytu přesahující tři až čtyři přenocování 

- Podle převažujícího místa pobytu 

a) Městský cestovní ruch 

b) Příměstský cestovní ruch 

c) Venkovský cestovní ruch 

d) Ekoagroturistika 

e) Horský a vysokohorský cestovní ruch 

f) Přímořský cestovní ruch 

- Podle ročního období 

a) Sezónní cestovní ruch 

b) Mimosezónní cestovní ruch 

c) Celoroční cestovní ruch 

- Podle použitého dopravního prostředku 

a) Motorizovaný cestovní ruch 

b) Karavaning 

c) Železniční cestovní ruch 

d) Letecký cestO\ nÍ ruch 

e) Lodní cestovní ruch 

- Z hlediska dynamiky 

a) Pobytový cestovní ruch- účastníci pobývají více dnů na jednom místě 
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b) Poznávací cestovní ruch - cestování zpravidla organizované skupiny účastníků 

po určité trase, podle předem vypracovaného programu s určitým poznávacím 

cílem 

- Ze sociologického hlediska 

a) Návštěvy příbuzných a známých 

b) Sociální cestovní ruch 

c) Etnický cestovní ruch (1, 6) 

3.2 Služby cestovního ruchu 

Služby jsou rozhodující součástí produktu cestovru'ho ruchu. Představují 

heterogenní soubor užitečných efektů určených na uspokojování potřeb účastníků 

cestovního ruchu. Služby se spotřebovávají ve všech sférách ekonomiky, tj. ve výrobě, 

distribuci i spotřebě. 

Komplexní služba cestovního ruchu vzniká na základě složitě provázané 

spolupráce mnoha dodavatelů a zprostředkovatelů služeb. Subjektivní hodnocení kvality 

služby klientem je ovlivněno kvalitou všech poskytovaných služeb (často kvalitou 

nejhorší služby), počasím a dalšími přírodními podmínkami, lidským faktorem na straně 

sjednaných i nesjednaných poskytovatelů služeb, klientů i místních obyvatel. 

Mezi základní znaky kvalitní služby v CR patří spolehlivost, bezpečnost, dobrý poměr 

mezi kvalitou služby a cenou, způsob nabídky a rychlost zajištění služby, komplexnost, 

možnost individualizace. 

Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: 

- jsou zpravidla vázány na využití určitého prostoru 

jsou časově závislé 

mají komplexní charakter a na jejich zajišťování se tak podílí řada druhem 

a úrovní služeb naprosto odlišných subjektů 
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z hlediska zákazníka jsou zastupitelné: z hlediska destinace, zprostředkovatele, 

dodavatele služeb 

jsou částečně závislé na jejich včasném zabezpečení -z hlediska poskytovatele 

i z hlediska zákazníka 

poptávka po určitém druhu služby je místně i časově značně závislá 

výrazně se uplatňuje segmentace trhu - podle destinací, ceny, komplexnosti, 

délky pobytu, cíle a zájmů atd. (1) 

Další specifika služeb cestovního ruchu uvedená níže vycházejí ze specifik služeb 

obecně: 

nehmotný charakter 

pomíjivost 

vázanost na poskytovatele 

často nutnost dlouhodobé rezervace předem a případně 1 prodej dlouho 

před "spotřebou" 

nezahrnutí externalit do ceny 

podmíněnost nákladů zákazníkem 

různé distribuční cesty 

charakter produkce 

ovlivnění spokojenosti zákazm'ků množstvím ovlivnitelných, částečně 

ovlivnitelných i neovlivnitelných faktorů 

vliv psychiky a emocí při nákupu služeb 

větší důraz na image 

závislost na komplementárních službách 

výrazný vliv osobní zkušenosti a názorů známých a přlbuzných 

relativně snadné kopírování služeb (19) 
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3.2.1 Klasifikace služeb cestovního ruchu 

1) Podle významu ve spotřebě účastniků cestovního ruchu 

Služby základní, které zabezpečují přemístění účastníků cestovm'ho ruchu 

z místa trvalého bydliště do rekreačního prostoru a zpět a služby spojené 

s pobytem v rekreačním prostoru (dopravní, ubytovací a stravovací služby). 

Služby doplňkové, které jsou spojeny s využívánim atraktivit, vlastností 

charakteristických pro konkrétní rekreační prostor (např. služby sportovně 

rekreační, společensko - kulturní, lázeňsko -léčebné apod.). Doplňkové služby 

jsou rozhodující pro uspokojení cílových potřeb účastníků cestovního ruchu. 

2) Podle charakteru spotřeby 

Služby osobní (např. odnesení zavazadel v ubytovacím zařízení). Užitný efekt se 

dostaví přímo, bezprostředně. 

Služby věcné (např. úprava lyžařské výstroje, servis testováni lyží apod.). 

Užitný efekt se dostaví zprostředkovaně hmotným statkem. 

3) Podle ekvivalentnosti výměny při poskytováni služeb 

Služby placené, které jsou hrazeny z individuálních příjmů obyvatelstva. 

Služby neplacené, které jsou hrazeny nepřímo z příjmů společnosti, firmy, 

společenské organizace atd. 

4) Podle místního hlediska 

Služby poskytované v místě trvalého bydliště, během přepravy do rekreačního 

střediska a zpět. 

Služby poskytované v rekreačním středisku. 

5) Podle časového hlediska 

Služby poskytované v sezónním období: letní anebo zimní turistická sezóna. 

Služby poskytované v mimosezónním období. 
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6) Podle způsobu zabezpečování služeb cestovního ruchu 

Služby vlastní, poskytované tzv. dodavatelským způsobem, kdy mezi 

dodavatelem a účastníkem cestovního ruchu neni žádný mezičlánek 

(např. služby ubytovací, stravovací). 

Služby obstarávané (zprostředkované) cestovní kanceláři, která tvoři mezičlánek 

mezi dodavatelem služby a účastníkem cestovního ruchu. 

7) Podle funkci služeb cestovního ruchu ve vztahu k jednotlivým potřebám účastníků 

cestovního ruchu 

Služby dopravní umožňuji přepravu účastníků cestovního ruchu mezi rrústem 

jejich trvalého bydliště a místem cestovního ruchu. Podmiňují rozvoj cestovního 

ruchu a jsou předpokladem realizace cílů účasti na cestovním ruchu. 

Služby ubytovací souvisejí s pobytovou stránkou cestovního ruchu. Umožňuji 

přenocování nebo přechodné ubytování účastníků cestovního ruchu. Jsou 

významným předpokladem vzniku a rozvoje zejména dlouhodobého cestovního 

ruchu. 

Definice kategorií ubytovacích zařízeni dle Asociace hotelů a restaurací ČR: 

Hotel je ubytovací zařízeni s nejméně 1 O pokoji pro hosty vybavené 

pro poskytováni přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména 

stravovacích). Člení se do pěti tříd. 

Hotely: 

* 
** 
*** 

**** 

***** 

Tourist 

Economy 

Standard 

First class 

Luxury 

Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující 

přechodné ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy. 

Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným 

rozsahem společenských a doplňkových služeb. 

Ostatní ubytovací zařízení: kemp (tábořiště), chatová osada, turistická 

ubytovna, botel. (20) 
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Služby stravovací zabezpečují uspokojování základních potřeb výživy účastníků 

cestovního ruchu i služby společensko - zábavné. 

Služby obstaravatelské (zprostředkovatelské) souvisejí se zprostředkováním, 

organizováním a zabezpečováním činností podmiňujících a umožňujících účast 

na cestovním ruchu. Jde o zprostředkování dopravy, stravování, pojištění atd. 

Služby společensko - kulturní uspokojují společenské a kulturní potřeby 

účastníků cestovního ruchu (např. prohlídka galerie, návštěva divadla). 

Služby sportovně rekreační umožňují účastníkům cestovního ruchu aktivní 

využití přírodních a uměle vytvořených předpokladů pro rozvoj sportu, rekreace 

a turistiky. 

Služby lázeňsko - léčebné tvoří komplex činností souvisejících s lázeňskou 

léčbou a pobytem v lázních. 

Služby směnárenské jsou spojené s nákupem a prodejem devizových prostředků. 

Služby obchodní souvisejí s maloobchodní sítí, která má zabezpečovat nabídku 

takového zboží, které účastníci cestovního ruchu vyžadují. 

Služby komunální představují sortiment různorodých služeb přispívajících 

k úspěšné realizaci cestovního ruchu (např. kadeřnictví, manikúra). 

Horská služba se poskytuje návštěvníkům horských, zejména vysokohorských 

středisek cestovního ruchu. (2, 4) 

21 



3.3 Destinační management 

3.3.1 Definice destinace cestovního ruchu a managementu 

Destinace cestovního ruchu podle WTO (W orld Tourism Organization, 2007) je 

definována jako "místo s vhodnými atraktivitami ve spojitosti se zařízeními a službami 

cestovního ruchu, které si účastru'k cestovního ruchu nebo skupina zvolil pro návštěvu". 

(18) 

T. BIEGER (2005) ji definuje jako "prostor (místo, region), který si host (nebo 

segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými 

zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou 

hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena". (14) 

Anglickému pojmu "management" terminologicky odpovídá český pojem 

"řízení" a to především řízení podnikání ve smyslu uceleného řízení všech 

podnikatelských činností (např. prodej, vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová, finanční 

a další činnosti), uvádí E. ČÁSLA VOV Á (2000). (5) 

3.3.2 Vytváření destinace 

Destinace je geografický prostor, který je vždy definován z pohledu účastníka 

cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém 

prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících 

s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. O tom, zdali určité místo je či není 

destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka, tzn. nikoliv 

poskytovatelé služeb nebo další instituce. Rozhodnutí poptávky, zda si určité území 

vybere za cíl své cesty, závisí jednak na jejích potřebách, tj. potřebách konkrétních 

účastníků cestovního ruchu a na jejich vnímání těchto potřeb a jednak 

na informovanosti poptávky o nabídce, jejím obsahu, kvantitě a kvalitě. 

Destinace je komplexem služeb nabízených v tom kterém místě, provázaných 

a vzájemně se podmiňujících, mnohdy na sobě závislých, komplexem, který tvoří 
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a pro návštěvnfka destinace představuje produkt. Vytváření destinace je aktivnf 

marketingový proces ze strany nabídky. Z pohledu destinačního managementu je 

cestovní ruch společně s dalšími aktivitami součástí jednoho komplexru'ho produktu, 

tedy produktu, který tvoří a představuje celá destinace (oblast, region). 

Destinace může nabízet pro různé skupiny poptávky různé produkty, protože 

v jednom území se nacházejí převážně atraktivity, které dokážou uspokojit různé lidské 

potřeby, a tudíž oslovují více poptávkových segmentů. V této souvislosti vystupuje 

do popředí faktor informovanosti poptávky o místech, která dokážou uspokojit její 

potřeby. Tato informovanost se většinou s růstem vzdálenosti destinace od vybraného 

tržního segmentu snižuje. (9, 16) 

3.3.3 Management destinace 

Destinace cestovnfho ruchu je specifická struktura turismu, v dnešním pojetí 

zaměřená na optimální rozvoj cestovru'ho ruchu ve svém území. N ap lnění tohoto poslání 

vyžaduje v aktivitách jednotlivých strukturních jednotek destinace a v jejich 

vzájemných vztazích uplatnění specifických principů a postupů, jež jsou obsahem řízení 

cestovního ruchu v destinaci, tedy managementu cestovního ruchu v destinaci. Jedná se 

o proces, který je založen na principu spolupráce, která by se měla týkat všech hlavnfch 

poskytovatelů služeb cestovnfho ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací 

zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávnfch a správních 

institucí (veřejnoprávnfch subjektů). Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak 

prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávnf a správnf orgány. 

Managementem destinací je označován proces vytváření a řízení silných, tržně 

orientovaných a systémově řízených jednotek - destinací. Destinační management je 

souborem řídících opatření a nástrojů, které jsou využívány pro oblasti plánování, 

organizování, promotion a rozhodovací procesy. Představuje soubor činností 

na vybraných úrovnfch řízení a koordinace, strategické plánování, různé formy 

na úrovni mikroregionů a regionů, využívání podpůrných fondů. Management destinace 

je obvykle řízen samostatnou organizační jednotkou, která je budována z hlediska 
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věcného a prostorového. Ve věcné (organizační) rovině, se jedná o lokální a regionální 

organizace cestovního ruchu (spolky, sdružení). Jsou označované jako DMC 

- Destination Management Company, i obsahově se jedná o řídící jednotku destinačního 

managementu. V prostorové (územní) rovině jde o vymezení funkčních turistických 

destinací, marketingových turistických regionů a oblastí. 

Destinace vznikají zpravidla z regionů se silným potenciálem cestovního ruchu, 

tvořených ubytovacími kapacitami, podniky infrastruktury, cestovními kancelářemi, 

informačními centry a dalšími podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty. (9, 16) 

3.4 Cestovní kancelář a cestovní agentura 

3.4.1 Definice a vymezení pojmů 

Definici cestovní kanceláře a cestovní agentury a vymezení jejich činnosti 

uvádí změněný zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti 

cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(Živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb. 

a zákona č. 39/2004 Sb. 

Zákon vymezuje především základní pojmy (zájezd, zákazník), dvě nové 

živnosti (provozování cestovní kanceláře a provozování cestovní agentury), práva 

a povinnosti související s poskytováním zájezdu, rozsah povinného smluvního pojištění 

cestovních kanceláří, nový smluvní typ (cestovní smlouvy) a některé další skutečnosti. 
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Výňatek ze zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti 

cestovního ruchu 

Hlava I 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

1) 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 cestovm'ho ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří 

významnou část zájezdu, nebo jejichž cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu. 

2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu 

a) sestavená až na základě individuálního požadavku, 

b) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo 

c) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání. 

3) Prodávat zájezd mohou jen osoby uvedené v § 2 odst. 1 uzavřením cestovní smlouvy. 

Zprostředkovávat prodej zájezdu mohou jen osoby uvedené v§ 2 a 3. 

§2 

1) Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "cestovní kancelář") je podnikatel, který je 

na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy. 

2) V rámci živnosti podle odstavce 1 může cestovní kancelář rovněž: 

a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu a na základě individuální 

objednávky prodávat jejich kombinace, 

b) organizovat kombinace služeb cestovm'ho ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání, 

c) zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní 

kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele 

kulturních, společenských a sportovních akcí apod.), 

d) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva 

v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd 

zprostředkováván, 
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e) prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, 

jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. 

§ 3 

1) Provozovatel cestovní agentury (dále jen "cestovní agentura") je podnikatel, který je 

oprávněn na základě ohlášení vázané živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném 

v§ 2 odst. 2 písm. a) až d). 

2) Cestovní agentura nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu podle § 2 odst. 2 písm. d) 

pro subjekt, který není cestovní kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1. 

3) V rámci živnosti podle odstavce 1 může cestovní agentura rovněž prodávat věci 

související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné 

průvodce a upomínkové předměty. 

4) Kromě povinností podle zvláštního právru'ho předpisu je cestmní agentura rovněž 

povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy 

"cestovní agentura", pokud toto označení neobsahuje již obchodní jméno. 

§6 

1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištěni záruky pro případ úpadku cestovní 

kanceláře, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo 

na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: 

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, 

pokud je tato doprava součástí zájezdu, 

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd 

neuskutečnil, nebo 

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 

poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. (26) 

Novela živnostenského zákona (druhy živností) 

První z nich je koncesovaná živnost provozování cestovní kanceláře 

(podnikatelé, kteří mohou prodávat zájezdy zákazníkům), kdy nejen musí být splněny 

podmínky pro její získání, ale je nutné plnit i určité zákonem stanovené povinnosti 

při jejím provozování. Druhou je vázaná živnost provozování cestovní agentury 

(podnikatelé, kteří nemohou svým jménem prodávat zájezdy, resp. mohou jejich prodej 

pouze zprostředkovávat), kdy pro její získání postačí mít požadovanou minimální 
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kvalifikaci a s jejímž provozováním nespojuje zákon tolik povinností jako u cestovní 

kanceláře. Toto vymezení umožní rychlou orientaci zákazníka ohledně smluvního 

partnera při nákupu zájezdu. Partnerem zákazníka v souvislosti se zájezdem je vždy 

cestovní kancelář. Cestovní agentura je vždy jen zprostředkovatel. (24) 

Novela občanského zákoníku (cestovní smlouva) 

Další velmi podstatnou věcí, kterou se zákon, resp. novela občanského zákoníku 

zabývá, je cestovní smlouva. Zákon stanoví práva a povinnosti cestovní kanceláře 

a zákazníka v souvislosti s uzavřením cestovní smlouvy, jejími změnami a realizací 

zájezdu na základě uzavřené cestovní smlouvy. Některá práva a povinnosti jsou 

stanoveny přímo zákonem, jiné mohou vyplývat z konkrétních uzavřených smluv. (22) 

Vybrané změny v souvislosti s novelou zákona č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu s účinností od 1. 8. 2006 

- Za zájezd se považuje i kombinace služeb sestavená na základě "individuální 

objednávky". V praxi to tedy znamená, že s účinností novely (od 1. 8. 2006) nesmí 

zájezd na základě individuálních požadavků zákazníka prodávat vlastním jménem jiné 

subjekty než cestovní kanceláře. 

- Rozšíření výčtu povinností CA, především v souvislosti se zprostředkováním prodeje 

zájezdů. CA mají povinnost v propagačních a jiných materiálech vždy informovat 

zákazníka, pro kterou CK je prodej zájezdu zprostředkováván a povinnost předložit 

zákazníkovi před uzavřením cestovní smlouvy doklad o pojištění CK pro kterou 

zprostředkovávají prodej zájezdu. 

- Doplnění některých povinností CK. Oproti původnímu znění zákona, nesmí nikdo jiný 

než CK používat označení "cestovní kancelář" nebo zkratku "CK". 

- Od 1. 8. 2006 podle novelizovaného zákona č. 159/1999 Sb. musí cestovní kanceláře 

i cestovní agentury u každého nabízeného a prodávaného zájezdu jasně uvést, 

pro kterou CK se zájezd prodává. U nabídek na internetu to znamená, že nejpozději 
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na druhé odkliknutí se musí zákazník dovědět organizátora - cestovní kancelář. 

Zákazník tak má možnost si v registru pojištěných cestovních kanceláří zjistit, zda je 

opravdu pojištěna pro případ svého úpadku a získat ještě před uzavřením cestovní 

smlouvy všechny potřebné informace o službách cestovního ruchu a jejich 

organizátorovi. (25) 

3.4.2 Cestovní kancelář - organizátor zájezdů 

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 

ruchu, definuje cestovní kancelář jako "podnikatele, který je na základě koncese 

oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy". (26) 

Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou cestovního ruchu, jejímž 

předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb 

souvisejících s cestovním ruchem. V širším slova smyslu je součástí předmětu činnosti 

cestovní kanceláře i prodej zboží. 

Cestovní kanceláře- organizátoři zájezdů (touroperátoři) mají v cestovním ruchu 

nezastupitelnou úlohu. Jedná se o tvůrce a dodavatele produktu, který by nemohl 

existovat v současné podobě bez jejich organizátorské role. Produktem cestovní 

kanceláře je zájezd, který představuje balíček (packet, package) různých služeb 

cestovního ruchu zpravidla za jednu cenu. Jde hlavně o ubytování, stravování, dopravu, 

ale i o další doplňkové služby. 

Cestovní kanceláře - organizátoři zájezdů se zabývají zejména: 

nákupem ubytovacích služeb, 

nákupem dopravních služeb, 

nákupem dalších služeb cestovního ruchu, 

vytvářením kombinací služeb a jejich balíčků, 

nabídkou služeb, jejich kombinací a balíčků, 

monitorováním realizace těchto služeb, 

informační a propagační činností. ( 6, 12) 
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3.4.3 Cestovní agentura - zprostředkovatel 

Cestovní agentury hrají klíčovou roli v distribučním procesu v cestovním ruchu. 

Mají nezastupitelné místo v prodeji velké většiny turistických služeb a zabývají se 

zejména těmito činnostmi: 

- obstarávání a prodej dopravních cenin, 

- obstarávání a prodej ubytování, 

- prodej standardních zájezdů organizátorů cest, 

- obstarávání a prodej lázeňských léčebných pobytů, 

- prodej výletů, exkurzí a transferů, 

- obstarávání a prodej vstupenek na společenské, kulturní a sportovní akce, 

- směnárenské služby, 

- prodej map, turistických plánů a turistické literatury, 

- informační servis. 

Cestovní agentury jsou odměňováni dodavateli služeb formou provize, zpravidla 

stanovené v procentech za zprostředkování prodeje služeb. Dopravní společnosti, 

ubytovací zařízení, organizátoři zájezdů - touroperátoři a další dodavatelé služeb 

uzavírají s cestovními agenturami smlouvy o zprostředkování a prodeji svých služeb. 

V činnosti cestovní agentury má dominantní úlohu služba informační. To je dáno 

charakterem služeb cestovního ruchu, které jsou nehmotné a jsou poskytovány zpravidla 

na vzdáleném místě a s časovým odstupem. (6, 12) 

3.4.4 Zájezdová činnost 

Organizování a prodej zájezdů (pobytů), zpravidla s komplexními službami, je 

předmětem hlavní činnosti cestovních kanceláří a většiny ostatních obstaravatelů služeb 

cestovního ruchu. 

Zájezdem se rozumí organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu 

po určité trase, podle předem vypracovaného programu s určitým rekreačním, 

poznávacím, sportovně - turistickým nebo jiným cílem. Pobytový zájezd je 
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organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu, při níž jsou účastníci ubytováni 

převážně na jednom místě, do kterého se dopravili buď hromadně, nebo individuálně. 

Účastníkům zájezdů zajišťují cestovní kanceláře kombinace alespoň dvou 

služeb, a to dopravu, ubytováni nebo stravováni, služby průvodce, pojištění, případně 

další služby podle charakteru určitého zájezdu. Kombinace služeb je prodávána 

za souhrnnou cenu a poskytována po dobu delší než 24 hodin, nebo musí zahrnovat 

ubytování přes noc. (2, 3) 

v 

3.5 Základní charakteristika Spanělska 

3.5.1 Základní údaje 

Oficiální název: Španělské království (Reino de Espatía) 

Hlavní město: Madrid 

Rozloha: 504 782 kmL 

Etnické složení: Španělé (73 %) 

Katalánci (18 %) 

Baskové (2,5 %) a další 

Úřední jazyk: španělština (na celém území Španělska) 

katalánština (Katalánsko a Baleárské ostrovy) 

galicijština (Galicie) 

valencijština (Valencijský region) 

baskičtina (Baskicko a některé oblasti Navarry) 

Měna: Euro (EUR) - od 1. 1. 2002 

Státní zřízení: parlamentní monarchie 

Hlava státu: král Juan Carlos I (od listopadu 1975) 

Správní členění: 17 autonomních regionů + Ceuta a Melilla na území Maroka 

s vlastním autonomním statutem (10, ll) 
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Obrázek č. 1: Španělsko 
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3.5.2 Geografie a podnebí 
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Španělsko je přímořský stát v jihozápadní Evropě. Zaujímá přibližně 84 % 

rozlohy Pyrenejského poloostrova, který sdílí s Portugalskem, Andorrou a Gibraltarem. 

Gibraltar je zámořské území Spojeného království. Španělsku patří také souostroví 

Baleáry ve Středozemním moři a Kanárské ostrovy v Atlantickém oceánu, dvě městské 

exklávy v severní Africe Ceuta a Melilla a španělské severoafrické državy (Plazas 

de Soberanía en el Norte de Mrica), které se skládají z pěti malých ostrovů 

při marockém pobřeží. 

Španělsko je z 88 % ohraničeno mořem (délka pobřeží činí 4 964 km) 

a zbývajících 12 % tvoří pozemní hranice (1 917,8 km). Na severu, severozápadě 

a jihozápadě je omýváno Atlantickým oceánem (Biskajským zálivem na severu 

a zálivem Golfo de Cádiz na jihozápadě) a na jihu a na východě od Gibraltarského 
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průlivu po Pyreneje Středozemním mořem. Gibraltarský průliv odděluje Španělsko 

a celou Evropu od severní Mriky. 

Španělsko má subtropické klima. Severozápad Španělska má vlhké přímořské 

podnebí. Meseta má kontinentální podnebí s velmi chladnou zimou a horkým létem. Jih 

a východ má typicky středomořské klima. Celoročně je zde velmi málo srážek, 

v létě neprší prakticky vůbec. Teploty vzduchu od června do září dosahují v průměru 

25 oc až 40 oc, letní horka jsou však výrazně zmírňována blízkostí moře a svěžím 

vánkem. (10, ll) 

Obrázek č. 2: Geografie Španělska 

Zdroj: http://cs. wikipedia.org/wiki/Soubor:Spain_topo.jpg 
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3.5.3 Politický systém 

Španělsko je parlamentll! konstituční monarchií. IDavou státu je král Juan 

Carlos I, předsedou vlády je José Luis Rodriguez Zapatero. 

Pro zemi je typická silná decentralizace - vedle národního parlamentu existuje 

19 autonomních parlamentů (v každé autonomní oblasti a městě) se širokými 

pravomocemi, jejichž rozsah není jednotný. Všechny autonomní oblasti a města mají 

vlastní autonomní vládu. 

Parlament (Cortesy) je dvoukomorový. Kongres poslanců (dolní komora) je 

základním zákonodárným orgánem. Senát (horní komora) ve vztahu ke Kongresu 

poslanců plní roli komory druhého čtení. 

Od roku 1986 tvoří Španělsko součást Evropské unie a od roku 2002 je zde 

zavedena měna Euro. (8, 23) 

Obrázek č. 3: Autonomní oblasti Španělska 
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3.5.4 Ekonomický stav Španělska 

Španělsko je vyspělý průmyslově - zemědělský stát. Zemědělsky je využito 

61 %plochy území. Pěstuje se hlavně obilí, zelenina, citrusy, ovoce a víno. Největší 

přínos však zaznamenává pěstování ovoce a zeleniny. Pokud jde o dobytkářství, 

významná je produkce vepřového masa, mléka, hovězího masa a drůbeže. 

V evropském srovnání Španělsko stále trpí vysokou nezaměstnaností. Pro export 

je významný rybolov, Španělsko má jednu z největších rybářských flotil na světě. Asi 

jednu třetinu HDP tvoří průmyslový sektor rozvinutý zejména na severu země a v okolí 

Madridu (kovoprůmysl, strojírenství, motorová vozidla, zemědělské výrobky, chemie). 

Průmysl zaměstnává 31 % výdělečně činných osob. Největší roli ale hrají služby, které 

přispívají do HDP 63 % a v nichž stěžejní podíl zaujímá turistický ruch. 

Pro Španělsko je charakteristický významný podíl státu na ekonomice, 

především ve strategických odvětvích. V posledních letech dochází stále častěji 

k privatizaci. Platí to především pro energetiku, telekomunikace, leteckou dopravu 

a paliva. Zprivatizováno bylo i bankovnictví. (8, 27) 

3.5.5 Cestovní ruch 

Španělsko je jednou z nejdůležitějších zemí cestovního ruchu v Evropě. Miliony 

turistů navštěvují každoročně ostrovy jako je Mallorca, Ibiza nebo Gran Canaria. 

Na severu španělské pevniny se rozkládají provincie Kantabrie, Asturie a Galicie 

s hornatou krajinou poskytující veliké možnosti pro turistiku. Středomořské pobřeží má 

Katalánsko, které na jihu přechází v četné turistické oblasti v okolí metropole V alencie. 

Arabské dědictví Španělska se nejvíce zachovalo v Andalusii, kde leží světově známá 

města Granada, Sevilla a Málaga. Ve vnitrozemí se v provincii La Rioja nachází 

nejrozsáhlejší vinařská oblast země. Kastilie láká četnými kulturními pozoruhodnostmi 

a památkami ze středověku. Možnosti zimních sportů nabízejí Pyreneje a Sierra 

Nevada. Cílem přátel přírody jsou národní parky Covadonga, Oviedo nebo Doňana. 

(10, 27) 
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3.5.6 Cestovní ruch ve Španělsku v roce 2006 

V roce 2006 se upevnily dobré výsledky z roku 2005 se zvýšením příjezdů 

zahraničních turistů a příjmů z cestovního ruchu. N a základě těchto údajů WTO 

zveřejnilo TOP světové destinace, kde se Španělsko umístilo na druhém místě. 

V roce 2006 přijelo do Španělska 58,5 milionů zahraničních turistů. 

Nejoblíbenějšími destinacemi byly: Katalánsko, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy, 

Andalusie, Valencie a Madrid, kam zamířilo 90,1 % zahraničních turistů. 

Nejvíce turistů bylo z Velké Británie a Německa, kteří tvořili až 45 % všech 

turistů, dále pak z Francie, Itálie a Nizozemí. Turisté z těchto pěti zemí pak dohromady 

tvořili 71 % všech turistů. 

Celkové výdaje zahraničních turistů se zvýšily o 4,8 % oproti roku 2005 

na 48,227 milionů EUR. Z toho prakticky polovina těchto výdajů připadala na Velkou 

Británii a Německo. Průměrné výdaje jednoho turisty byly 857,- EUR na jednu cestu, 

přičemž průměrný počet přenocování byl 9,5 noci. Průměrné denní výdaje na jednoho 

turistu byly 91,- EUR. 46% celkových výdajů zahraničních turistů připadalo na měsíce 

červen až září. 

72,6 % příjezdů do Španělska se v roce 2006 uskutečnilo letecky, 

tj. 42,4 milionů příjezdů, což je o 4,2 % více než v roce 2005. Příjezdy silniční 

dopravou tvořily 23,7 %. Ostatní formy dopravy (vlakem, lodí) představovaly 3,7 % 

příjezdů. 

Stejně jako v předchozích letech bylo více turistů, kteří přijížděli do Španělska 

individuálně než těch, kteří si zajišťovali dovolenou prostřednictvím cestovní kanceláře 

(66 % - 34 %). V příjezdech turistů cestujících individuálně se zaznamenal vzrůst 

o 8,6 %, zatímco množství turistů cestujících s cestovní kanceláří se snížilo o 3,3 %. 

Tito turisté nejvíce směřovali na Kanárské a Baleárské ostrovy. 

Důvody 79,4 % turistů v roce 2006 k návštěvě Španělska byly rekreace 

a odpočinek. 10,8 % turistů cestovalo do Španělska kvůli práci. (21) 

(přílohy č. 1 - 5) 
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4. METODOLOGICKA CAST 

Ve své diplomové práci používám následující metody výzkumu: popisnou 

analýzu, komparativní analýzu a analýzu SWOT. 

4.1 Popisná analýza 

Popisná analýza má za cíl především popis, tzn. poskytnout informace 

o konkrétních zkoumaných aspektech. Tato metoda je široce používána, neboť 

umožňuje popisovat sekundární data, což mohou být např. odborné články, výroční 

zprávy atd. 

U popisné analýzy je především důležité stanovit si cíl, který chceme dosáhnout. 

Poté musíme určit zkoumané aspekty a materiály, z kterých budeme čerpat. Výsledky 

popisné analýzy je vhodné shrnout do stručných přehledů a vypracovat grafy. (28) 

4.2 Komparativní analýza 

Komparace je vysoce účinná a přitom poměrně jednoduchá metoda, která nám 

umožní porovnání objektů za účelem stanovení jejich shodných nebo rozdílných znaků. 

Větší význam má pří srovnávání vývoje, kdy zachycuje dynamiku. Neustálé srovnávání 

dosahovaných výsledků s konkurencí vytváří základní impulsy růstu v tržní ekonomice. 

Postup: 

definice objektu komparace 

určení cíle komparace 

stanovení kritérií pro vlastní analýzu zvolených objektů a vymezení vztahu 

komparace k časové ose (28, 30) 
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4.3 SWOT analýza 

Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení veškerých relevantních stránek 

fungování země (popř. firmy, problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je 

nástrojem pro celkovou analýzu vnějších i vnitřních činitelů. 

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin: 

Strenghts (přednosti= silné stránky) 

Weaknesses (nedostatky= slabé stránky) 

Opportunities (příležitosti) 

Threats (hrozby) 

Analýza příležitostí a rizik O - T umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které 

mohou zemi přinést výhody. Současně upozorňuje na problémy, se kterými se země 

může setkat. 

Analýza silných a slabých stránek S - W nám ukáže, v čem je země silná a kde 

jsou její pozitiva, na druhé straně pak jaké jsou její nedostatky a negativa. (29) 
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5. ANAL YTICKÁ ČÁST 

V této části práce představím nejvýznamnější turistické oblasti na pobřeží 

Španělska a nejdůležitější kulturně - historická města. Pomocí analýzy SWOT shrnu 

silné a slabé stránky, možné hrozby a nové příležitosti destinace Španělska. Zmapuji 

a zhodnotím nabídku pobytových a poznávacích zájezdů do Španělska cestovních 

kanceláří působících na českém trhu a porovnám cenu, výhody a nevýhody 

organizovaného zájezdu a individuální'ho pobytu. 

5.1 Turistické oblasti na španělském pobřeží 

Španělsko je z 88 % ohraničeno mořem, proto je zde nepřeberné množství 

turistických letovisek. Následující výběr představuje především nabídky českých 

cestovních kanceláří. 

Obrázek č. 4: Turistická letoviska Španělska 
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Zdroj: http://www.spain.info/TourSpain/Destinos/mapas/sus+Costas.htm?Language=es 
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5.1.1 Andalusie 

Costa del Sol 

Costa del Sol neboli Slunečné pobřeží se rozprostírá od mysu Cabo de Gata 

severně od Almeríe až po Gibraltar. Po celý rok tady vládne neobyčejně příjemné 

počasí, neboť jsou zdejší přímořská města chráněna pohořím Sierra Nevada a Serrania 

de Ronda. Jsou tu lákavé pláže a prvotřídní hotely, rozsáhlá síť golfových klubů a hřišť, 

mnoho kulturních a historických památek a především 161 kilometrů dlouhé pobřeží 

plné pláží. Nevelká mořská úžina odděluje africký kontinent. Pobřeží Costa del Sol je 

dominantou andaluské provincie Málaga a je jednou z turisticky nejnavštěvovanějších 

oblastí Andalusie. 

Letoviska: Torremolinos, Benalmadena, Fuengirola, Marbella, Estepona, Midas, Nerja 

5.1.2 Valencijský region 

Costa Blanca 

Costa Blanca (Bílé pobřeží) je pobřeží dlouhé 470 kilometrů a lemuje jihovýchodní část 

Španělska. Po celý rok zde obyvatele provází vůně pomerančovníků linoucí se 

z hornatého vnitrozemí, kde se hojně pěstují. Costa Blanca je kombinací moderních 

rekreačních letovisek a klasických španělských vesniček s bohatou tradicí. Městské 

pláže jsou vybaveny parkovišti, zábavními centry, restauracemi i kluby vodních sportů. 

Letoviska: Dénia, Campe, Benidorm, Alicante 

Costa del Azahar 

Tuto část španělského pobřeží tvoří provincie Castellón a Valencie. Je nejširší 

ze španělských pobřeží a nabízí rozsáhlé pláže s jemným pískem a průzračným mořem 

dosahujícím v létě teploty až 28 °C. Oblast zahrnuje několik přírodních rezervací, 

nejznámější jsou Las Islas Columbretes a Desert de les Palmes. 

Letoviska: Oropesa del Mar, Peňíscola, Alcocéber, Torreblanca 
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5.1.3 Katalánsko 

Costa Dorada 

Costa Dorada neboli Zlaté pobřeží je oblast Katalánska jižně od Barcelony. 

Má široké písečné pláže a stálé počasí a díky tomu je vyhledávaným místem odpočinku. 

Správním centrem oblasti je historická Tarragona, kde se nachází řada antických 

a středověkých památek. 

Letoviska: Salou, La Pineda, Tarragona 

Costa del Maresme 

Costa del Maresme je vlastně pokračováním Costa Bravy směrem na jih 

od městečka Blanes k hlavnímu města Katalánska, Barceloně. Tato oblast je plná 

udržovaných pláží, luxusních středisek, ale také mnoha historických městeček. Každý 
/ 

rok sem přijíždí více a více turistů. Pláže s hrubým pískem jsou obklopené skalami, 

za nimiž se rozkládá pohoří Montnegre. Podél celého pobřeží vede železniční trať 

umožňující rychlé spojení s Barcelonou a ostatními městy. 

Letoviska: Calella, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar 

Costa Brava 

Costa Brava, nazývaná též Divoké pobřeží, je jedna z nejznámějších turistických 

oblastí Španělska. Táhne se od francouzských hranic až téměř k hlavnímu městu 

Katalánska, Barceloně. Pobřeží je členité s množstvím zeleně, pro niž se Costa Brava 

často nazývá "zelenou zahradou Španělska". Nacházejí se zde památky z řecké 

či románské kultury i památky z modernější architektury 19. a 20. století, kdy zde žili 

umělci jako Picasso, Dalí či Gaudí. 

Letoviska: Blanes, Lloret de Mar, Platja ď Aro, Tossa de Mar, L' Estartit, Palamos, Sant 

Antoni de Calongo 
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5.2 Kulturně zajímavá města Spanělska 

Ve Španělsku se nachází velký počet turisticky atraktivních měst, která stojí 

za vidění. Vybraná města toho mohou turistům hodně nabídnout: kulturní památky, 

bohatou historii, zajímavou a originální architekturu nebo krásné pláže s jemným 

pískem. 

Obrázek č . 5: Španělská města 
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5.2.1 Madrid a okolí 

Madrid 

Madrid je hlavrúm městem Španělska ležící ve středu země. Vyznačuje se 

širokými třídami se zelenými pruhy, velkými kruhovými náměstími a velkým počtem 

pompézních staveb, nejen renesančního stylu, ale i zcela hypermoderně vypadajících 

mrakodrapů. N a západním okraji historického centra se rozkládá královský palác 

Palacio Real z 18. století, který je přibližně desetkrát větší než londýnský Buckingham 

Palace. Naproti paláci stojí jeden z největších kostelů města, katedrála Virgen 

de la Almudena. Středem města je Puerta del Sol, kousek od ní leží nejslavnější 

madridské náměstí Plaza Mayor, kde dříve přihlížela vrchnost ze svého balkónu 

popravám, býčím zápasům a upalování kacířů. Blízko centra se nachází Museo 

del Prado, jedna z největších světových galerií, kde je možné shlédnout j edinečnou 

sbírku šesti tisíc malířských děl mistrů z celé Evropy. 

Další zajímavosti: Parque del Retiro, trh El Rastro, Museo Thyssen - Bomemisza, 

Centro de Arte Reina Sofia. 

Toledo 

Jedno z nejatraktivnějších evropských měst nazývané též Císařským městem 

patří k nejstarším ve Španělsku. V ll. století bylo Toledo hlavrúm centrem věd a umění 

muslimského Španělska. V architektuře převládá sloh mudéjarský, který pramení 

z islámské tradice, avšak zahrnuje v sobě také některé prvky evropských stylů, zejména 

gotiky. Ve 13.- 15. století byla v gotickém stylu postavena pětilodní katedrála, kde jsou 

dnes k vidění obrazy El Greca, Velázqueze nebo Goyi. K nejslavnějším dílům španělské 

architektury patří "Průhledová" kaple vybudovaná stavitelem N. Tomé v roce 1732. 

Mudéjarské pojetí ornamentiky je charakteristické pro kostel Panny Marie Bílé, 

nazvaný podle bílých zdí interiéru. Městečko Toledo je velmi krásné a romantické a je 

navštěvováno i pro svoji přezdívku "město muzeum". Kolem Toleda se nacházejí další 

významné památky, jako zámek Aranjuez nebo město Talavera de la Reina, což je 

středisko vzácné keramiky. 
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5.2.2 Oblast Andalusie 

Granada 

Granada se rozkládá v úrodném údolí před panoramem zasněžených vrcholků 

Sierra Nevady asi 70 km od moře. Má největší muslimské dědictví v zemi a jednu 

z nejkrásnějších budov kontinentu - Alhambru. Pod ní se rozkládá historické centrum 

města, seskupené okolo katedrály. Granada má pověst mladého a dynamického města 

- 50 000 univerzitních studentů. Univerzita zde byla založena v roce 1542 císařem 

Carlosem V. a má renomé jedné z nejznámějších VŠ západní Evropy - s tím souvisí 

i proslulá umělecká a intelektuální atmosféra Granady. 

Alhambra 

Tuto působivou ukázku architektury charakterizuje jedinečné využití prostoru, 

světla, vody a ozdob. Zrodila se za Ismáíla I., Júsufa I. a Muhammada V., chalífů 

z epochy, kdy v Granadě vládla nasrovská dynastie. Kousek od Alhambry jsou krásné 

palácové zahrady Generalife. 

Sevilla 

Sevilla je hlavní město Andalusie a je také jedno z nejrušnějších měst Španělska. 

Leží ve výšce pouhých 10 metrů nad hladinou moře, kolem řeky Guadalquivir. Je zde 

nejteplejší léto v celém Španělsku. 

Alcazar 

Alcazar je někdejší sídlo muslimských i křesťanských králů, původně založen 

jako muslimská pevnost. Dnes jsou k vidění již pouze pozůstatky rozsáhlého areálu 

paláce předvádějícího směsici mudéjarského a maurského slohu, které přečkaly ničivé 

zásahy a požáry. Je to jedna z nejstarších královských rezidencí v Evropě. 

Katedrála a Giralda 

Katedrála byla postavena na místě Velké mešity, z které byl ponechán minaret 

sloužící jako zvonice a Patio de los Naranjos jako neobvyklý rajský dvůr. Výstavba 
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katedrály začala v r. 1402 v gotickém slohu podle vzoru francouzských katedrál. Je to 

třetí největší katedrála na světě. 

Córdoba 

Córdoba je hlavní město stejnojmenné provincie. Rozkládá se na obou březích 

řeky Guadalquivir. Córdoba byla založena Kartaginci, pak dobyta Římany a vypleněna 

Góty. Přestože se zde dochovalo jen velmi málo památek z římské doby, stále zde 

v podvědomí obyvatel žije duch filozofa Senecy. 

Římský most 

Postavený byl přes řeku Guadalquivir již v dobách Gaia Julia Caesara. Součástí 

mostu je brána - triumfální oblouk postavený architektem Hernanem Ruizem v době 

vlády Filipa II. 

Mezquita - mešita 

Velká mešita hlavního města chalífátu byla postavena v r. 788 prvním chalífou 

Abdarrahmanem I. na místě, kde dříve stával římský chrám a později vizigótský kostel. 

Pomerančovníkový dvůr založili v 1 O. st. Abdarrahman III. a Almansúr. Uprostřed stojí 

kašna, která původně sloužila k rituálnímu omývání muslimských věřících 

před modlitbou. Ve 13. st. zde rostly palmy, pomerančovníky tady rostou od 15. st. 

Vnitřní prostor mešity tvoří les mramorových, jaspisových a porfyrových sloupů. 

Se svými 23 000 m~ je córdobská mešita třetí největší na světě. 

Alcazar katolických králů 

Byl postaven v ll. st. a sídlili zde katoličtí králové a inkvizice během 

granadského tažení. Kolem Alcazaru se rozkládají krásné zahrady s fontánami 

a nádržemi. 
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Málaga 

Málaga byla založena Féničany v 7. století před Kristem. Dnes je to velké 

přístavní město s rušným pouličním a bohatým nočním životem. Je zde katedrála 

ze 16. století, jejíž stavba byla započata v roce 1528 a trvala více jak dvě a půl století. 

Dokončena byla až v roce 1782. Tento časový úsek způsobil, že je na katedrále možné 

pozorovat střídání několika uměleckých slohů - gotického, renesančního a barokního. 

Muslimský napůl palác napůl pevnost Alcazaba je původně starobylá římská pevnost, 

která byla přestavěna z větší části v ll. století, kdy sloužila jako palácová pevnost 

arabských panovníků. Nejlepší pohled na celé město je z hradu Gibralfaro, který stojí 

ve výšce 130 metrů. K Alcazabě byl připojen mezi 8. a ll. stoletím dvojitým 

opevněným prostorem a nachází se v její těsné blízkosti. Je zde také velké muzeum 

zasvěcené rodákovi z Málagy Pablo Picassovi. 

Cádiz 

Představuje hlavní město stejnojmenné provincie. Byl založen Féničany roku 

1100 před Kristem a využíval se především jako obchodní přístav. 

Na cádizské katedrále z 18. a 19. století jsou patrné prvky různých 

architektonických stylů. Uvnitř se nachází různé kaple a také krypta, která je vykopána 

do skály pod hlavním oltářem. Uvnitř katedrály je věž La Torre de Poniente, která 

nabízí krásný pohled na celé město, jelikož se nachází na nejvyšším bodě města. Další 

památkou je strážní věž Torre Tavira. Zajímavé jsou také hrady Castillo de San 

Sebastián, který je situován u výběžku na pláži la Caleta a Castillo de Santa Catalina, 

který byl postaven na příkaz krále Filipa II. roku 1598 po napadení města Angličany. 

V Cádizu jsou krásné pláže rozprostírající se na 7 220 metrech. Pláže jsou 

písčité a upravené. 

45 



5.2.3 Barcelona a Valencie 

Barcelona 

Tato metropole Katalánska ležící na jižním konci Costa Bravy se asi nejvíce 

proslavila zajímavými stavitelskými díly architekta Antoni Gaudího - Palau Giiell, 

La Sagrada Familia, Parc Giiell. 

Centrem města prochází úchvatná světoznámá třída La Rambla. Umělci zde hrají 

pouliční divadlo, vykládají karty a představují živé sochy. Dole na konci La Rambla 

stojí vysoký pomník Kryštofa Kolumba Monument a Colom. 

Klidným místem pro odpočinek je Olympijský park s olympijským přístavem 

a pěknými plážemi. Parc de Ciutadella nabízí návštěvu ZOO nebo budov, z nichž jsou 

v dnešní době muzea, a skulptur vzniklých u příležitosti Světové výstavy v roce 1888. 

V jihozápadní části Barcelony se rozprostírá 213 metrů vysoký vrch Monjuic, 

kde se nacházejí zmenšeniny největších španělských pamětihodností zhotovených 

v přesném měřítku a olympijské sportoviště Estadí Olímpic z roku 1992, jehož průčelí 

pochází z roku 1929. 

V Barceloně jsou také světově proslavená muzea, např. Picassovo muzeum 

nebo Fundació Joan Miró. 

Valencie 

Valencie je španělské město ležící na řece Turia na Costa del Azahar. Počtem 

obyvatel je třetím největším městem ve Španělsku. 

Valencie je domovem paelly (tradičního pokrmu) a svatého Grálu. Proslula ale 

také nádherným počasím. Je to velmi vzrušující a přátelské město, kde jsou i nádherné 

písčité pláže. 

Místní obyvatelé hovoří katalánštinou (zde je označována jako valencijština), 

která je prvním úředním jazykem. Na západě regionu se používá španělština, která má 

postavení druhého úředního jazyka. Mezi nejzajímavější historické památky Valencie 

patří budova radnice z poloviny 18. století, secesní valencijská tržnice (mercat), kostel 

sv. Janů ze 13. století, kuriózní kulaté náměstí z 19. století a katedrála na náměstí Plaza 

de la Virgen s klasicistní bazilikou Panny Marie Opuštěných. Naproti katedrále stojí 
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gotický vládní palác Palau de Ia Generalitat z 15. století, který byl sídlem kortesů a dnes 

zde sídlí vláda autonomní oblasti Valencie. 

Město umění a věd (Ciudad de las Artes y de las Ciencias) je umístěno 

v bývalém řečišti řeky Turia, asi 800 metrů od pobřeží Středozemru'ho moře. Jeho čtyři 

části, rozkládající se na ploše 350 000 mL, tvoří unikátní architektonický komplex, jehož 

hlavními prvky jsou kov, sklo a voda. 

5.3 Analýza SWOT 

Silné stránky 

Velký kulturní potenciál, tradiční zvyklosti a historie 

Obrovská rozmanitost přírody od krásných pláží až po Pyreneje 

Výborné klima, hodně slunečných dnů 

Příjemné prostředí a milí lidé 

Folklórní zvyky a tradice, Fiesty (tradiční oslavy) skoro v každé provincii 

a městě 

Výborná dopravní infrastruktura 

Dobrá cenová dostupnost, nadprůměrný poměr mezi kvalitou a cenou 

Slabé stránky 

V některých oblastech nedostatek sladké vody 

Špatnájazyková vybavenost Španělů 

Výstavba moderních a luxusních hotelů s postupným snižováním ubytování 

levnějších cenových kategorií 

V srpnu, kdy mají Španělé dovolené, nedostatečná kapacita ubytování 

Příležitosti 

Nová výstavba hotelů a výraznější prezentace méně známých oblastí 

Nové příležitosti levných letenek do Španělska (př. Ryanair - Bmo/Girona) 

Přilákání turistů výstavbou golfových hřišť vysoké kvality 
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Čerpání prostředků z fondů Evropské Unie 

Zlepšení kvality a čistoty pláží 

Ohrožení 

Závěr: 

Hrozba terorismu, obzvlášť na severu země 

Velké ekonomické rozdíly mezi jednotlivými autonomními oblastmi 

Ztráta typického španělského prostředí a identity 

Vyhledávání exotičtějších cílů než je Španělsko 

Španělsko má velmi výhodnou zeměpisnou polohu, díky které je cestovní ruch 

jedním z hlavních odvětví ekonomiky. Nové příležitosti spočívají ve výraznější 

propagaci méně známých letovisek a kvalitnějších službách, které by přilákaly další 

turisty. 

Výstavba nových luxusních hotelů sebou přináší orientaci na více movité 

klienty a tím se do budoucna pomalu snižuje možnost levnějšího ubytování, které je 

vyhledávané především mladými lidmi, kteří cestují individuálně. Slabou stránkou 

Španělska také pořád zůstává špatná jazyková vybavenost Španělů bránící turistům se 

dorozumět. 

Pro české turisty spočívá hlavní výhoda Španělska v dobré cenové dostupnosti 

jak dopravy, tak ubytování a stravy. Z České republiky je také velký výběr levných 

letenek, především do Barcelony. 
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5.4 CK na českém trhu pořádající zájezdy do Spanělska 

Jelikož jsou cestovní kanceláře organizátoři zájezdů a cestovní agentury jsou 

pouze zprostředkovatelé, pozornost bude zaměřena jen na nabídku poznávacích 

a pobytových zájezdů cestovních kanceláří. 

Následující cestovní kanceláře jsou hlavní organizátoři pobytových 

a poznávacích zájezdů do Španělska. Cestovní kanceláře Axia, Brenna, Exim Tours, 

Galatea, Ideal Tour, Mayer & Crocus, Monatour, Reinatour a Sunny Travel jsou členem 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), která sdružuje subjekty 

cestovního ruchu za účelem ochrany hospodářských zájmů svých členů, podpory jejich 

informovanosti a rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. 

Cestovní kanceláře Reinatour, Dezka, Galatea, Monatour, Ideal Tour, Idea 

Tour a Mayer & Crocus se prezentovaly na odborném mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu a hotelnictví MADI Travel Market, který se konal v listopadu 2007 

v Praze. 

Tyto cestovní kanceláře jsou ještě doplněny o CK Čedok, CK Intertrans, 

CK Alcampos a CK Firo Tour, které také organizují zájezdy do Španělska. 

5.4.1 Cestovní kanceláře pořádající pobytové zájezdy 

CKREINATOUR 

Cestovní kancelář Reinatour organizuje standardní pobytové zájezdy zaměřené 

na pobřeží severního Španělska (Costa Brava, Costa del Maresme}, Mallorcu a zájezdy 

forfaitové. Zajišťuje a poskytuje služby ubytovací, stravovací a dopravní, včetně 

doplňkových služeb. (31) 

CK EXIM TOURS 

Cestovní kancelář Exim Tours nabízí letní letecké pobytové i poznávací zájezdy 

do: Egypta, Tuniska, Turecka, Řecka, Španělska (Costa Brava a Costa del Maresme) 

i na ostrov Mallorcu a Bulharska. V zimním období se aktivity Exim Tours soustřeďují 

na destinace v Egyptě, Tunisku a také na zájezdy do exotických míst jako jsou Brazílie, 
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Isla Margarita, Kuba, Kapverdské ostrovy, Dominikánská republika, Spojené Arabské 

Emiráty nebo středoamerický El Salvador. Exim Tours také zajišťuje zájezdy 

na zakázku pro skupiny i jednotlivce. (32) 

CK SUNNY TRA VEL 

Cestovní kancelář Sunny Travel již dlouhou řadu let zaujímá pevné místo 

na trhu cestovního ruchu. Nabízí zájezdy do Španělska (pobřeží Costa Brava, Costa 

del Maresme, Costa del Azahar), Itálie, Malty, Chorvatska, Řecka i dalších evropských 

destinací. Dále se ve své koncepci zabývá organizováním poznávacích zájezdů 

a zájezdů na objednávku. (33) 

CKBRENNA 

CK Brenna organizuje pobytové zájezdy na řecké ostrovy Thassos, Lesbos, 

Zakynthos, Samos, Kos, Rhodos a Krétu, do Turecka, Španělska (Costa Brava a Costa 

del Maresme), Mallorcu. Pořádá také poznávací okruhy Thajskem a Kambodžou 

a v zimě lyžařské zájezdy do Itálie. (34) 

CKDEZKA 

CK Dezka se specializuje na pobytové autokarové zájezdy do Chorvatska, 

Španělska (na pobřeží Costa Brava a Costa del Maresme) a Itálie. Doprava je možná 

i letecky nebo vlastní. (35) 

CKALCAMPOS 

CK Alcampos se specializuje na pobytové zájezdy do Španělska (Costa del 

Azahar) a Chorvatska. (36) 

CKGALATEA 

CK Galatea organizuje pobytové zájezdy do Itálie, Španělska (pobřeží Costa 

Brava), Francie, Chorvatska a Řecka. (37) 
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CKIDEATOUR 

CK Idea Tour pořádá pobytové zájezdy do Španělska (pobřeží Costa Brava 

a Costa del Maresme), zájezdy pro kolektivy, skupinové zájezdy a dětské tábory 

do kempu ve Španělsku. V nabídce má i pobytové a poznávací zájezdy jiných 

cestovních kanceláří. ( 45) 

5.4.2 Cestovní kanceláře pořádající pobytové i poznávací zájezdy 

CKMONATOUR 

Cestovní kancelář Monatour organizuje pobytové zájezdy do Španělska (oblast 

Katalánska a na ostrov Mallorcu), Itálie a Řecka. Dále pořádá poznávací a relaxační 

pobyty. (38) 

CK IDEAL TOUR 

CK Ideal Tour organizuje pobytové zájezdy do Španělska (Costa Brava, Costa 

del Maresme, Costa del Azahar), Francie, Itálie a Chorvatska. Dále pořádá speciální 

zájezdy, zájezdy pro kolektivy na objednávku a má také bohatou nabídku poznávacích 

zájezdů. (39) 

CKAXIA 

CK Axia organizuje pobytové zájezdy do Španělska (Costa Brava), Itálie, 

Chorvatska, Maďarska, Řecka, Bulharska a Slovenska. Dále pořádá poznávací zájezdy 

do celé řady zemí v Evropě. ( 40) 

CKČEDOK 

CK Čedok organizuje celou řadu zájezdů do nejrůznějších destinací na celém 

světě. Do jejich široké nabídky patří zájezdy autem/autokarem k moři, letadlem k moři, 

horské a lázeňské pobyty, poznávací zájezdy, tuzemské pobyty, v zimě připravuje 

lyžařské zájezdy do zahraničí i v tuzemsku, poznávací a pobytové zájezdy 
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do exotických míst a nabídky zájezdů do Severní Ameriky Jižní Afriky, Austrálie 

a na Nový Zéland. (41) 

CK INTERTRANS 

CK Intertrans orgarůzuje lyžařské zájezdy do Francie, Itálie a Andorry, pobytové 

letní zájezdy do Itálie, Chorvatska, Španělska (pobřeží Costa Brava a Costa 

del Maresme) a Řecka, poznávací zájezdy, zájezdy pro děti, cyklozájezdy a turistické 

zájezdy. ( 42) 

CKFIROTOUR 

CK Firo Tour orgarůzuje zimní i letní zájezdy. Letní pobytové zájezdy pořádá 

do Chorvatska, Itálie, Portugalska, Španělska (Andalusie, Costa Brava, Costa Dorada, 

Costa Blanca, Costa del Azahar), Bulharska, Turecka, Maroka, Izraele, Tuniska, 

Egypta, Spojených Arabských Emirátů, České republiky, Slovenska, na Maltu, Kypr 

a Řecké ostrovy. Mimo to orgarůzuje poznávací zájezdy do řady evropských zemí, 

firemní i skupinové akce na objednávku a zájezdy s aerobikem. ( 43) 

5.4.3 Cestovní kanceláře pořádající poznávací zájezdy 

CKMAYER& CROCUS 

CK Mayer & Crocus nabízí širokou škálu poznávacích zájezdů do 32 zemí světa. 

Pořádá i pobyty s výlety nebo zájezdy s pěší turistikou. CK Mayer & Crocus také 

zajišťuje zájezdy pro kolektivy na přání. ( 44) 

52 



5.5 Analýza nabídky pobytových zájezdů 

Tabulka č. 1: Nabídka pobytových zájezdů 

Cestovní 
Pobřeží Letoviska Ubytování Doprava 

kancelář 

CK Reinatour CostaBrava Lloret de Mar Hotely** Autokarem 
Costa del Tossade Mar Hotely*** Letecky 
Maresme 

Blan es 
Hotely**** 

Malgrat de Mar 

Santa Susanna 

Pineda de Mar 

Calella 
CK Exim Tours CostaBrava Lloret de Mar Hotely** Letecky 

Costa del Blan es Hotely*** 
Maresme 

Santa Susanna 
Hotely**** 

Pineda de Mar 

Calella 

Platjad'Aro 
CKSunny CostaBrava Lloret de Mar Hotely* Autokarem 
Travel Costa del TossadeMar Hotely** Letecky 

Maresme 
Malgrat de Mar 

Hotely*** Vlastní 
Costa del Azahar Apartmány 

Santa Susanna 

Pineda de Mar 

Calella 

Oropesa del Mar 

L' Estartit 
CKBrenna CostaBrava Lloret de Mar Hotely* Autokarem 

TossadeMar Hotely** Letecky 

Blan es 
Hotely*** Vlastní 

Santa Susanna 
CKDezka CostaBrava Lloret de Mar Hotely** Autokarem 

Costa del TossadeMar Hotely*** Letecky 
Maresme 

Blan es 
Apartmány Vlastní 

Malgrat de Mar 

Santa Susanna 

Calella 
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CKAlcampos Costa del Azahar Oropesa del Mar Aparthotel Autokarem 
Apartmány Vlastní 

CK Galatea CostaBrava Platj a D 'Aro Hotel* Autokarem 

L'Estartit Aparthotel Vlastní 

Palamos 
Apartmány 

SantAntoni 
Kemp 

CKMonatour Costa Brava Lloret de Mar Hotely** Autokarem 

TossadeMar Hotely*** Letecky 

Blan es 
Hotely**** Kombi 

(letecky, 
Santa Susanna autokarem) 

CKAxia CostaBrava Lloret de Mar Hotely** Autokarem 

TossadeMar Hotely*** Vlastní 

Blan es 
CKFiro Tour CostaBrava Lloret de Mar Hotely* Autokarem 

Costa Dorada TossadeMar Hotely** Letecky 
Costa del Azahar 

Blan es 
Hotely*** Vlastní 

Costa del Sol Hotely**** 
Costa Blanca Malgrat de Mar Hotely***** 

Santa Susanna Apartmány 
Pineda de Mar 

Calella 

Oropesa del Mar 
Peňíscola 

Benidorm 
Salou 

LaPineda 

Netja 

Torremolinos 

Fuengirola 
Benalmadena 

Marbella 

Estepona 

Almuňecar 

CK ldeal Tour CostaBrava Lloret de Mar Hotely* Autokarem 
Costa del TossadeMar Hotely** Letecky 
Maresme 

Blan es 
Hotely*** Vlastní 

Costa del Azahar Aparthotel 
Malgrat de Mar Apartmány 
Santa Susanna 

Pineda de Mar 
Calella 

Oropesa del Mar 
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Alcocéber 
Peňíscola 

CKČedok CostaBrava Lloret de Mar Hotely** Autokarem 
Costa Dorada TossadeMar Hotely*** Letecky 
Costa del Sol 

Blan. es 
Hotely**** Vlastní 

Malgrat de Mar 
Apartmány 

Santa Susanna 
Pineda de Mar 
Calella 
Salou 
Torremolinos 
Benalmadena 
Fuengirola 
Marbella 

CK lntertrans CostaBrava Lloret de Mar Hotely* Autokarem 
Costa del TossadeMar Hotely** 
Maresme 

Blan. es 
Hotely*** 

Malgrat de Mar 
Hotely**** 

Santa Susanna 
Pineda de Mar 

CKidea Tour CostaBrava Lloret de Mar Hotely* Autokarem 
Costa del TossadeMar Hotely** Letecky 
Maresme 

Blan. es 
Hotely*** Vlastní 
Hotely**** 

Malgrat de Mar Aparthotel 
Santa Susanna Apartmány 
Pineda de Mar Kemp 

Calella 

Nabídka naprosté většiny pobytových zájezdů je velmi podobná. Směřuje 

především do oblastí Costa Brava a Costa del Maresme (Katalánsko). Dalšími oblastmi 

jsou Costa del Azahar (Valencijský region) a Costa del Sol (Andalusie). Na Costa Brava 

to jsou především letoviska Lloret de Mar, Tossa de Mar a Blanes. Na Costa del 

Maresme pak letoviska Santa Susanna, Malgrat de Mar a Calella. 
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5.5.1 Analýza cen u pobytových zájezdů 

Tabulka č. 2: Přehled cen u pobytových zájezdů 

Cestovní Cena 
Kancelář/ Hotel v Kč poznámky 
Letovisko v v 

Září Cerven Cervenec Srpen 
Reinatour 

Blan es Pimar*** 12 100,- 16 100,- 16 700,- ll 400,- 7 nocí, 
Santa Susanna Riviera*** 10 400,- 10 900,- 10 900,- 10 200,- polopenze, 
Lloret de Mar Xaine Park*** 12 300,- 15 100,- 16 500,- 10 500,- autokar 

Exim Tours 
Blan es Esplendid*** 14 280,- 19 180,- 20 180,- 16 280,- 7 nocí, 
Santa Susanna Riviera*** 13 980,- 14 980,- 14 980,- 13 880,- polopenze, 
Lloret de Mar Dex** 12 980,- 13 980,- 13 980,- ll 180,- letecky 

Sunny Travel 
Calella Catalonia * * * 9 490,- 9 790,- 9 990,- 7 990,- 7 nocí, 
Lloret de Mar Dex** 8 990,- 10 590,- 10 990,- 8 290,- polopenze, 

autokar 
Brenna 

Santa Susanna Los Pinos** 9 990,- 12 490,- 12 490,- 9 990,- 10 nocí, 
Lloret de Mar SurfMar*** 9 990,- ll 990,- ll 990,- 9 990,- snídaně/ 

polopenze, 
autokar 

Dezka 

Blan es Esplendid*** 9 380,- 10 780,- 10 780,- 8 680,- 7 nocí, 
Santa Susanna Riviera*** 8 980,- 9 980,- 9 980,- 8 480,- polopenze, 
Lloret de Mar SurfMar*** ll 580,- 14 980,- 16 680,- 10 680,- autokar 

Alcampos 
Oropesadel Ancla* 8 550,- 10 500,- ll 600,- 9 100,- 7 nocí, 
Mar polopenze, 

autokar 
Galatea 
SantAntoni Aubi* 10 680,- 13 380,- 17 980,- 8 580,- 7 nocí, 
de Calongo polopenze, 

autokar 
Monatour 

Blan es Esplendid*** 9 690,- 10 690,- 10 690,- 8 390 ,- 7 nocí, 

Santa Susanna Riviera*** 8 690,- 9 990,- 9 990,- 7 990,- polopenze, 

Lloret de Mar Dex** 8 990,- 9 990,- 9 990,- 7 690,-
autokar 
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SurfMar*** 9 990,- 13 990,- 15 990,- 10 390,-

ldeal Tour 

Blan es Esplendid*** 10 980,- 12 780,- 12 780,- 10 180,- 7 nocí, 

Santa Susanna Riviera*** 9 180,- 10 380,- 10 380,- 8 580,- polopenze, 

Lloret de Mar Dex** 8 480,- 9 680,- 9 680,- 7 980,- autokar 

Axia 
Blan es Esplendid*** 10 290,- ll 990,- 12 290,- 10 290,- 7 nocí, 

Lloret de Mar Dex** 9 990,- 9 990,- 9 990,- 7 990,- polopenze, 
autokar 

Cedok 

Blan es Esplendid*** 15 780,- 18 280,- 19 380,- 14 680,- 7 nocí, 

Santa Susanna Caprici*** 16 380,- 19 080,- 21 280,- 15 480,- polopenze, 
letadlem 

Lloret de Mar SurfMar*** l l 890,- 12 590,- 12 590,- ll 390,- 7 nocí, 
polopenze, 
autokar 

Intertrans 
Blan es Esplendid*** 9 230,- ll 220,- ll 220,- 9 690,- 7 nocí, 

Lloret de Mar SurfMar*** 12 270,- 13 820,- 13 820,- ll 760,- polopenze, 
autokar 

Firo Tour 

Blan es Beverly 12 990,- 14 790,- 15 990,- 10 790,-
Park*** 7 nocí, 

Santa Susanna Indalo Park*** 12 790,- 13 990,- 16 790,- 10 490,-
polopenze, 
autokar 

Lloret de Mar Xaine Park*** ll 990,- 12 490,- 12 490,- 9 790,-

Idea Tour 
Blan es Esplendid*** 9 000,- ll 900,- 13 300,- 9 500,- 7 nocí, 
Santa Susanna Caprici*** 9 100,- 12 300,- 13 300,- 8 400,- polopenze, 

Lloret de Mar Acapulco*** 9 200,- 10 400,- 13 800,- 9 400,- autokar 

Tato tabulka by měla sloužit pro základní porovnání cen pobytových zájezdů 

u jednotlivých cestovních kanceláří. V ceně se samozřejmě odráží druh dopravy, 

ubytování a strava. Velký počet cestovních kanceláří organizuje zájezdy do stejných 

hotelů, proto jsou v této tabulce především tyto hotely s dopravou autokarem na 7 nocí 

(CK Exim Tours má zájezdy jen s leteckou dopravou). Počet nocí, strava v ceně zájezdu 

a doprava je vždy napsána v kolonce poznámky. U leteckých zájezdů ještě nejsou 
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v ceně povinné letištní a palivové příplatky. Ceny zájezdů jsou vždy pro dospělou osobu 

ubytovanou v dvojlůžkovém pokoji. 

Letovisko Lloret de Mar můžeme nalézt v nabídce dvanácti cestovních 

kanceláří, tedy pouze dvě cestovní kanceláře toto letovisko v nabídce nemají. Také 

nabídka hotelů v tomto letovisku je podobná. Hotely Dex a Surf Mar jsou dokonce 

v nabídce pěti cestovních kanceláří. 

5.5.2 Analýza pobytového zájezdu CK Reinatour 

Pro analýzu pobytového zájezdu bude vybrán zájezd z nabídky cestovní 

kanceláře Reinatour do letoviska Lloret de Mar. Toto letovisko mohou turisté navštívit 

s většinou cestovních kanceláří. CK Reinatour se však specializuje výhradně 

na Španělsko. 

Letovisko Lloret de Mar na pobřeží Costa Brava je jedno z nejvyhledávanějších 

na pobřeží Španělska. Je to živé prázdninové středisko, které nabízí celou řadu obchodů, 

restaurací, kaváren, má bohatý noční život a nabízí široké možnosti sportovního vyžití. 

V blízkosti je také aquapark a zcela jistě by si turisté neměli nechat ujít návštěvu 

Barcelony, která se nachází jen 70 km jižně od Lloret de Mar. 

CK Reinatour nabízí v tomto letovisku možnost ubytování v řadě hotelů, zde 

bude představena nabídka do hotelu Xaine Park*** v měsíci srpnu, kdy je nejvyšší 

sezóna a tedy i ceny. 
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5.5.2.1 Pobytový zájezd CK Reinatour 

Termín zájezdu: 8. 8. - 17. 8. 2008 

Letovisko: Uoret de Mar (pobřeží Costa Brava) 

Hotel: Xaine Park*** 

Tabulka č. 3: Pobytový zájezd CK Reinatour 

Termín Cena v Kč Doprava 
8. 8.- 17. 8. 16 500,- autokarem 
5. 8.- 12. 8. 17 900,- letecky_ 

Tento zájezd je pořádán na 10 dní (7x ubytování) s dopravou autokarem nebo 

na 8 dní letecky. Strava je zajištěna formou polopenze v podobě švédských stolů. 

Ubytování je ve dvojlůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek, přičemž všechny 

pokoje mají vlastní sociální zařízení, balkon, telefon a televizi. 

Hotel Xaine Park se nachází na rušné třídě letoviska Uoret de Mar v blízkosti 

pláže (asi 200 m). V tomto moderním hotelu je klientům k dispozici venkovní bazén 

s lehátky, vnitřní bazén, bar, televizní místnost atd. 

Obrázek č. 6-9: Hotel Xaine Park*** Obrázekč. 7 
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Obrázekč. 8 Obrázekč. 9 

Zdroj obrázků č. 6-9: http://www.xaine.com/es/hotel.htm 

Cena zájezdu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, dopravu luxusním 

autobusern!leteckou dopravu včetně transferů z/do hotelu, základní cestovní pojištění, 

pojištění proti úpadku CK a služby delegáta. 

V ceně zájezdu s leteckou dopravou nejsou zahrnuty letištní a palivové příplatky. 

CK Reinatour nabízí možnost zakoupení fakultativních výletů v místě pobytu 

(ceny jsou vždy pro dospělou osobu): 

Tabulka č. 4: Nabídka fakultativních výletů CK Reinatour 

Název výletu CenavEUR _l!_oznám_!9' 
Barcelona Toros 48,- ~ohlídka Barcelony! ~čí z@_asy 
Andorra 42,- výlet do země Andorra 
Barcelona Montserrat 34,80,- ~ohlídka kláštera Montserrat a Barcelony 
Barcelona- Nou CamQ_ 32,- návštěva stadionu F. C. Barcelony_ 
Barcelona Aquarium 38,- návštěva ~uaria, _Q_rohlídka Barcelon_y_ 
Port A ventura 45,- zábavní _Q_ark 
La Siesta 39,- večemfJ#edstavení flamenca, večeře 
Marineland 20,- vodní_Q_ark s atrakcemi, lachtan_)j delfíny atd. 
WaterWorld 20,50,- vodní park 
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5.5.3 Individuálně zařízený pobyt 

Cílem tohoto individuálně zařízeného pobytu je zajistit totožné služby, které 

ve svém pobytovém zájezdu nabízí CK Reinatour a následná komparace cen. 

Pobyt bude zajišťován pro dvě dospělé osoby do letoviska Lloret de Mar. 

Ubytování bude zajištěno v hotelu Xaine Park*** v dvojlůžkovém pokoji s polopenzí. 

Doprava bude možná autokarem nebo letecky. V cenové kalkulaci je používán kurz 

Kč 26,- za 1,- EUR. 

Tabulka č. 5: Termíny individuálního pobytu 

Termín Doprava 
8. 8. - 17. 8. autokarem 
5. 8.- 12. 8. letecky 

Ubytování a strava 

V období od 2. 8. - 22. 8. 2008 je cena v hotelu Xaine Park*** za dvojlůžkový pokoj 

s polopenzí 117, 90,- EUR (http://www.xaine.com/es/hotel.htm). 

Tabulka č. 6: Ubytování v hotelu Xaine Park*** 

1 noc/dvojlůžkový 7 nocí/dvojlůžkový 7 nocí pro jednu 
pokoj s polopenzí _Q_okoj s polopenzí osobu s polopenzí 

Cena v EUR 117,9,- 825,3,- 412,65,-
Cena v Kč 3 065,40,- 21 457,80,- 10 728,9,-

Doprava 

Autokarem se společností Eurolines (http://www.bei.cz/). 

Cena jízdenky Praha - Barcelona - Praha je 3 140,- Kč (platí při včasné rezervaci, cena 

základní jízdenky je 5 090,- Kč). 

Letecky se společností Clickair (http://www.clickair.com). 

Cena letenky Praha - Barcelona - Praha včetně všech poplatků je 201,55,- EUR 

= 5 240, 30,- Kč (cena letenky je platná při rezervaci v dubnu 2008). 
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Doprava mezi Barcelonou a Lloret de Mar je zajištěna linkovým autobusem a cena je 

8,65,- EUR= 224,9,- Kč 

(http://es.lloretdemar.org/lloret-de-mar-barcelona-centro _77 _3 _19 _O _1.html) 

Pojištění 

U společnosti Generali (https://ssl.pojisteni.com/online-produkty/cestovni-pojisteni/?) 

Cestovní pojištění do zahraničí - 232,- Kč 

Celková cena pro jednu osobu bez dopravy 

Tabulka č. 7: Cena individuálního pobytu 

Cena v Kč pro 1 osobu 
Ubytování s polopenzí 10 728,9,-
Doprava do Lloret de Mar a zpět 449,8,-
Pojištění 232,-
Celkem ll 410,70,-

Celková cena pobytu pro jednu osobu s dopravou autokarem 

Celková cena pobytu s leteckou dopravou pro jednu osobu 

14 551,- Kč 

16 651,- Kč 

V této ceně je zahrnuto: 7x ubytování, 7x polopenze, doprava autokarem/letecky Praha 

- Barcelona - Praha, pojištění do zahraničí. 

Cestovní kancelář Reinatour také nabízí fakultativní výlety v místě pobytu, zde 

jsou vybrány některé z nich, ale zajištěny individuálně: 

Výlet do Barcelony - Aquarium: 

(http://www.aquariumbcn.com/AQUARIUM/index.php?wlang=en) 

Vstup pro dospělou osobu- 14,40,- EUR 

Cesta z Lloret de Mar do Barcelony a zpět - 17,30,- EUR 

Celková cena: 31,70,- EUR 
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Výlet do Marinelandu - park s atrakcemi a ZOO v jednom: 

(http:/ /www .marineland.es/marineland/ cataluna/) 

Vstup pro dospělou osobu- 22,- EUR 

Cesta z Lloret de Mar do Marinelandu a zpět je zajišťována zdarma. 

Celková cena: 22,- EUR 

Výlet do Barcelony na býčí zápasy: (http://www.torosbarcelona.com/) 

Vstup pro dospělou osobuje od 21,- až do 100,- EUR 

Cesta z Lloret de Mar do Barcelony a zpět- 17,30,- EUR 

Celková cena: 38,30,- až 117,30,- EUR 

5.5.4 Shrnutí 

V následující tabulce jsou porovnány ceny pobytového zájezdu CK Reinatour 

a celková částka vydaná na ten samý pobyt turistou cestujícím individuálně. V ceně 

leteckého zájezdu CK Reinatour ještě nejsou palivové a letištní příplatky. 

Tabulka č. 8: Srovnání cen zájezdu CK Reinatour s individuálním pobytem 

CK Individuální 
Reinatour pobyt 

Doprava autokarem 

Termín 8. 8.- 17. 8. 
Cena v Kč 16 500,- 14 551,-
Doprava letecky 

Termín 5. 8.- 12. 8. 
Cena v Kč 17 900,- 16 651,-

Z této tabulky vyplývá, že individuální pobyt je levnější než zájezd 

organizovaný cestovní kanceláří CK Reinatour. Musím však zdůraznit, že CK Reinatour 

je spíše jedna z dražších cestovních kanceláří a u některé jiné by toto srovnání tedy 

mohlo dopadnout ve prospěch organizovaného zájezdu. 
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V ceně organizovaného zájezdu jsou navíc služby delegáta, na kterého se můžou 

účastníci zájezdu kdykoliv obrátit. 

Jak můžeme vidět v následující tabulce, ceny fakultativních výletů pořádaných 

CK Reinatour nejsou výrazně odlišné od částky, kterou by za tyto jednotlivé výlety 

musel zaplatit individuálně cestující turista. 

Tabulka č. 9: Ceny fakultativních výletů 

N ázev výletu Cena v EURICK Reinatour Cena v EUR/ individuálně 
Barcelona Aquarium 38,- 31,70,-

Barcelona Toros 48,- 38,30,- až 117,30,-

Marineland 20,- 22,-

5.5.5 Výhody a nevýhody individuálního pobytu a organizovaného 

zájezdu 

Tato tabulka porovnává výhody a nevýhody individuálm'ho pobytu se zájezdem 

organizovaném cestovní kanceláří. 

Tabulka č. 10: Výhody a nevýhody individuálního pobytu a organizovaného zájezdu 

Individuální pobyt Organizovaný zájezd 
Výhody 

Sestavení pobytu podle svých potřeb Vše je zařízeno od cestovní kanceláře 
Cenově může vyjít levněji Služby delegáta na místě pobytu 
Seznámení se spíše s místním Možnost seznámení mezi účastníky 
obyvatelstvem zájezdu 

Samostatnost Možnost organizovaných 
fakultativních výletů 

Nevýhody 
Starost se zařizováním pobytu Mnohdy dražší než individuální pobyt 
Při neznalosti cizích jazyků není Cesta ve velké skupině 
možnost vše vyřídit přes delegáta 
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Své výhody i nevýhody má zajisté i individuální pobyt, i zájezd organizovaný 

cestovní kanceláří. 

U individuálního pobytu je důležité umět cizí jazyky a být schopen se 

dorozumět. Na internetových stránkách pak už je velmi jednoduché zarezervovat si 

hotel, dopravu, stravu atd. Vše si každý může zařídit v termínu, který mu vyhovuje 

nejvíce a může jet i do míst, kam cestovní kanceláře zájezdy nepořádají. Další výhodou 

bezesporu je, že takto sestavený pobyt může být cenově levnější než zájezdy cestovních 

kanceláři. 

U zájezdu organizovaného cestovní kanceláří je určitě největší přednosti, že 

cestovní kancelář vše zajistí a poskytuje již kompletní baliček služeb. 

5.6 Analýza poznávacích zájezdů 

Tabulka č. ll : Stručný přehled poznávacích zájezdů 

Cestovní 
Název zájezdu 

kancelář 

Mayer & Crocus Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii 
Andalusie - letecky 
Španělské slavnosti 
Velká cena Španělska- Formule 1 

Portugalsko, Španělsko - okruh 
Španělsko, Francouzská riviéra 
Severní Španělsko, Portugalsko 
Francouzské a španělské Pyreneje 

Monatour Do slunného Katalánska 
Relax pobyt za osvěžením těla i ducha 
Fascinující svět Formule 1 

Ideal Tour Katalánsko a Barcelona 
Poznáváme Andalusii 
Cesta po Španělském království 

Svatojakubská cesta 
Pyrenejská cesta 

Se sklenkou vina za Goyovými přízraky 
Axia Španělsko - Andalusie 
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Cedok Krásy jižního Španělska letadlem 
Okruh Španělskem letadlem 
To nejlepší ze Španělska 
Španělský trojúhelník letadlem 

Španělské království letadlem 
Cesta po Španělském království autokarem 
Velký okruh po španělském království 
Katalánsko a Barcelona autokarem 
Španělské metropole letadlem 
Katalánsko s výletem do Pyrenejí a pobytem u 
moře 

Velký okruh Španělskem a Portugalskem 
lntertrans Okruh Španělskem 

Katalánsko 
Firo Tour Poznáváme Andalusii 

Krásy Andalusie 
Katalánsko pro gurmány 
Cesta po Španělském království 
Svatojakubská cesta 
Costa Brava, Barcelona, Katalánsko 
Velká cesta Španělskem a Portugalskem 
Letecké víkendy Madrid, Barcelona 

V této tabulce můžeme vidět, že některé zájezdy lze nalézt u více cestovních 

kanceláří. Bohužel je dost těžké zjistit, která cestovní kancelář zájezd skutečně 

organizuje, či jestli na pořádání zájezdu spolupracují. 

Nabídka poznávacích zájezdů na rozdíl od pobytových není zdaleka tak 

objemná, ale je mnohem různorodější. Zájezdy zahrnují i oblasti na severu Španělska, 

kam se pobytové zájezdy nepořádají. Přesto nejvíce z poznávacích zájezdů směřuje také 

do oblastí Andalusie a Katalánska. 
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5.6.1 Poznávací zájezdy nabízené několika cestovními kancelářemi 

Poznávací zájezdy, které jsou zde uvedeny, jsou nabízeny či na nich 

spolupracuje více cestovních kanceláří a jsou tedy v jejich nabídce více než jednou. 

Tabulka č. 12: Zájezdy připravované více cestovními kancelářemi 

Název zájezdu 
Cestovní 
kanceláře 

Velká cena Spanělska- Fornmle 1 Mayer & Crocus 

Monatour 
Katalánsko a Barcelona Ideal Tour 

Čedok 
Poznáváme Andalusii Ideal Tour 

Firo Tour 
Cesta po Španělském království Ideal Tour 

Čedok 
Firo Tour 

Svatojakubská cesta Ideal Tour 

Firo Tour 

Velká cena Španělska - Formule 1 

Tabulka č. 13: Poznávací zájezd Velká cena Španělska 

Termín Cena v Kč 

23. 4. - 28. 4. 5 990,-

Program: Barcelona, sobotní kvalifikace Formule 1, relaxace v termálním centru 

Magma, nedělní závod Grand Prix Formule 1. 

Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh, dopravu autobusem, 3x ubytování 

v hotelu*** s polopenzí, průvodce, pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje 

vstupenku na Fl - cca 130,- EUR. (38, 44) 
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Katalánsko a Barcelona 

Tabulka č. 14: Poznávací zájezd Katalánsko a Barcelona 

Doprava Termín Cena v Kč 

16. 5.- 25. 5. 10 890,-

ll. 7.- 20. 7. 13 990,-
Autokarem 

5. 9.- 14. 9. 10 990,-

19. 9. - 28. 9. 9 990,-

12. 7.- 19. 7. 18 490,-

Letecky 6. 9.- 13. 9. 15 490,-

20. 9.- 27. 9. 14 490,-

Zájezd je organizován na 10 (při dopravě autokarem) nebo 8 dní (letecky). 

Ubytování je v hotelu či hostelu na pobřeží Costa Brava!Maresme nebo Costa Dorada 

v dvojlůžkových pokojích s možností přistýlky. CK Čedok má tento zájezd ve své 

nabídce pouze s dopravou autokarem. 

Program: návštěva a prohlídka Barcelony, kláštera na hoře Montserrat, půldenní výlet 

do Girony, návštěva muzea Salvadora Dalího ve Figueras, prohlídka nejkrásnějších míst 

pobřeží Costa Brava, návštěva L'Estartit, projížďka lodí podél ostrovů Las Medas, výlet 

do země Andorra. Tento zájezd nabízí i spoustu času na koupání a opalování. 

V ceně zájezdu je zahrnuto: 7x ubytování, 7 polopenzí, dopravu luxusním autokarem 

nebo letecky, dopravu autokarem po Španělsku, projížd'ku lodí podél ostrovů Las 

Medas, služby českého průvodce, vybavení orientačními plány navštěvovaných míst, 

pojištění proti úpadku CK. 

Cena neobsahuje letištní a palivové příplatky (při letecké dopravě). (39, 41) 
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Poznáváme Andalusii 

Tabulka č. 15: Poznávací zájezd Poznáváme Andalusii 

Cena 
Termín 

v Kč Hotel** Hotel*** 

5. 6.- 12. 6. 19 990,- 20 990,-

28. 8.- 4. 9. 21 990,- 23 490,-

25. 9.- 2. 10. 18 990,- 19 990,-

Letecký poznávací zájezd do Andalusie. Ubytovárú Je v dvou nebo tří 

hvězdičkovém hotelu dle výběru na pobřeží Costa del Sol. 

Program: návštěva a prohlídka měst Sevilly, Córdoby a Granady, prohlídka Gibraltaru, 

individuální volno. Možnost fakultativního výletu do Maroka. 

Cena zájezdu obsahuje: 7x ubytování, 7 polopenzí, leteckou dopravu Praha - Málaga 

- Praha, dopravu autokarem ve Španělsku, služby českého průvodce, pojištění 

proti úpadku CK. Cena neobsahuje letištní a palivové příplatky. (39, 43) 
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Cesta po Španělském království 

Tabulka č. 16: Poznávací zájezd Cesta po Španělském království 

Doprava Termín Cena v Kč 

6. 5.- 18. 5. 18 790,-

10. 6.- 22. 6. 18 790,-

1. 7.- 13. 7. 18 790,-
Autokarem 

22. 7. - 3. 8. 18 990,-

2. 9.- 14. 9. 18 790,-

23. 9.- 5. 10. 17 990,-

ll. 6.- 21. 6. 23 290,-

Letecky 23. 7.- 2. 8. 23 490,-

3. 9.- 13. 9. 23 290,-

Kombi (letecky, 
24. 9.- 5. 10. 19 990,-

autokarem) 

Poznávací zájezd na 11,12 nebo 13 dní dle druhu dopravy- autokarem, letecky 

nebo kombi (cesta tam je letecky, cesta zpátky autokarem). Ubytování je v hotelech 

ve dvojlůžkových pokojích. 

Program: Zaragoza, Madrid, palác El Escorial, Toledo, Granada, Córdoba, Sevilla, 

Gibraltar, pobřeží Costa del Azahar - Peňíscola, Costa Brava - L'Estartit, klášter na hoře 

Montserrat, Barcelona. 

V ceně zájezdu je zahrnuto: 9x ubytování, 9 polopenzí, doprava autokarem, letecky 

nebo kombi, transfer z a na letiště, doprava autokarem po Španělsku, prohlídka toledské 

manufaktury, projížďka lodí okolo ostrovů Las Medas, služby českého průvodce, 

vybavení orientačními plány navštěvovaných míst, pojištění proti úpadku CK. V ceně 

nejsou letištní a palivové příplatky. (39, 41, 43) 
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Svatojakubská cesta 

Tabulka č. 17: Poznávací zájezd Svatojakubská cesta 

Termín Cena v Kč 
17. 5.- 29. 5. 22 790,-
13. 9.- 25. 9. 22 790,-

Program: Bordeaux, Roncesvalles, Logrono, Burgas, Frómista, Astorda, Villafranca 

del Bierzo, Santiago de Compostela, La Coruňa, Oviedo, Altamira, Santander, Bilbao, 

San Sebastian, Pamplona, Jaca, Lurdy, Carcassonne. 

V ceně zájezdu je zahrnuto: doprava autokarem, 10x ubytování v hotelech**/***, 

8 x polopenze, služby českého delegáta, vybavení orientačními plány navštěvovaných 

měst, vstup ve Frómistě v Santiagu de Compostela či ve Villalcazaru de Sirga, místního 

průvodce v Santiagu de Compostela, pojištění proti úpadku CK. (39, 43) 

Tyto dva další poznávací zájezdy jsou svým obsahem i programem podobné 

návrhu poznávacího zájezdu, který zpracuji v syntetické části této práce a jehož cenu 

následně porovnám s cenami těchto zájezdů. 

Okruh Španělskem 

Tabulka č. 18: Poznávací zájezd Okruh Španělskem 

Termín Cena v Kč 

21. 10.- 2. ll. 20 990,-

Program: Costa Brava, Zaragoza, Segovia, Á villa, Madrid a El Escorial, Toledo, 

Consuegra, Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera, Tarifa, Gibraltar, Granada, Valencie, 

Barcelona. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 Qx nocleh v hotelu, 1 Qx polopenzi, průvodce, 

komplexní pojištění, pojištění proti úpadku CK. (42) 
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Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii 

Tabulka č. 19: Poznávací zájezd Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii 

Termín Cena v Kč 

29. 5. - ll. 6. 14 590,-

ll. 9. - 24. 9. 14 990,-

18. 9. - 1. 10. 14 590,-

Tento zájezd spojuje pobytové dny na pobřeží Costa del Sol s návštěvou 

vybraných měst. 

Program: prohlídka Barcelony, Gibraltaru, Rondy, Granady, Málagy, Nerji, Sevilly, 

Córdoby, Toleda, Madridu a francouzského města Lyon. Na programu jsou i 4 celé dny 

umoře. 

Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, 

1 Qx ubytování (7x na pobřeží v apartmánech v dvojlůžkových pokojích bez stravy, 

2x ve vnitrozemí se snídaní, 1 x nocleh ve Francii se snídaní), pojištění proti úpadku 

CK. (44) 

5.6.2 Shrnutí 

Programy poznávacích zájezdů často zahrnují i více zemí. Poznávací zájezdy 

do Španělska jsou například spojovány i s prohlídkou vybraných míst v Portugalsku 

nebo ve Francii. 

V ceně poznávacích zájezdů se odráží jak doprava, ubytování, strava a případně 

další služby, tak především i program zájezdu. Většinou platí, že čím více míst je 

do programu zařazeno, tím je zájezd dražší. 

Termíny poznávacích zájezdů jsou převážně voleny mimo nejvyšší sezónu, 

v měsících květen, červen, konec srpna a září, kdy nejsou ubytovací kapacity plně 

obsazeny účastníky pobytových zájezdů a individuálně cestujícími turisty. 
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6. SYNTETICKÁ ČÁST 

V této části mé diplomové práce zpracuji vlastní návrh poznávacího zájezdu. 

Cílem je sestavit tento zájezd tak, aby byl konkurenceschopný na trhu a mohl být 

jednoduše zařazen do nabídky cestovních kanceláří. 

6.1 Skupinový poznávací zájezd pro 48 osob 

Do tohoto návrhu poznávacího zájezdu chci zařadit velice krásná a známá 

španělská města nacházející se v oblastech Andalusie, Katalánska a Valencijského 

regionu. Tato města jsem vybrala nejen proto, že je sama dobře znám a vím, že mají 

turistům co nabídnout, ale především je považuji i za ta nejdůležitější, která by měl 

český turista vidět při své návštěvě Španělska. 

Program sestavím tak, aby měli účastníci zájezdu dostatek času na prohlídku 

kulturních památek i na odpočinek a koupání u moře. 

V cenové kalkulaci je mým cílem hlavně to, aby byl zájezd na trhu 

konkurenceschopný. 

Termín zájezdu: 20. 5. - 30. 5. 

Doprava: autokarem 
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Tabulka č. 20: Trasa skupinového zájezdu 

Trasa zájezdu Km doba čekání v 114 h 

Praha (CZ) - Lyon (F) 1093,7 6 

prohlídka Lyonu 28 

Lyon (F)- Barcelona (ES) 618 2 

prohlídka Barcelony 28 

Barcelona - V alencie 353 1 

prohlídka V alencie 32 

V alencie - Granada 511 1 

prohlídka Granady 32 

Granada - Málaga 133,3 o 
prohlídka Málagy 8 

Málaga (ES) - Gibraltar (GI) 134,7 o 
prohlídka Gibraltaru 12 

Gibraltar (GI) - Tarifa (ES) 46,1 o 
prohlídka Tarify 8 

Tarifa - Cádiz 104,5 o 
prohlídka Cádizu 32 

Cádiz - Sevilla 127,7 o 
prohlídka Sevilly 10 

Sevilla- Córdoba 142,9 o 
prohlídka Córdoby 10 

Córdoba - Peňíscola 648,8 2 

volný den v Peňíscole 48 

Peňíscola (ES) - Strasbourg (F) 1337 8 

prohlídka Strasbourgu 12 

Strasbourg (F)- Praha (CZ) 621 4 

Celkem Km 5871,7 284 

objížďky - 5 % a přístavné 334 

Celkem 6205,7 
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6.1.1 Časový harmonogram zájezdu 

20. 5. 

07:00 odjezd z Prahy Holešovic do Lyonu 

22:40 příjezd do Lyonu, ubytování v hotelu Cité a Lyon** 

21. 5. 

08:00 srúdaně 

09:00 prohlídka Lyonu 

14:00 odjezd z Lyonu do Barcelony 

23:00 příjezd do Barcelony, ubytování v hotelu Coronado*, večeře 

22. 5. 

08:00 snídaně 

09:00 prohlídka parku Giiell 

10:30 prohlídka Sagrada Familia 

11:30 oběd 

12:30 prohlídka Vila Olímpia, možnost koupání 

15:30 prohlídka historického centra Barcelony 

17:30 odjezd z Barcelony 

22:00 příjezd do Valencie, ubytování v hotelu Medium Valencia***, večeře 

23. 5. 

08:00 snídaně 

09:00 prohlídka centra města 

10:30 prohlídka Ciudad de las Artes y de las Ciencias, možnost navštívit aquarium 

13:00 oběd 

14:00 přesun k pláži a promenádě, volno na koupání 

16:00 odjezd z Valencie 

23:00 příjezd do Granady, ubytování v hotelu Juan Miguel***, večeře 
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24. 5. 

08:00 snídaně 

09:00 prohlídka Alhambry, možnost individuální prohlídky města 

12:00 oběd 

13:00 odjezd z Granady 

15:00 příjezd do Málagy, ubytování v hotelu El Romerito** 

16:00 prohlídka města, možnost koupání 

19:30 večeře 

21 :00 představení v divadle Cervantes 

25. 5. 

07:00 snídaně 

08:00 odjezd od hotelu 

10:30 příjezd do La Línea, přejezd na Gibraltar 

prohlídka Gibraltaru, přírodní rezervace Upper Rock, výjezd lanovkou na vrchol 

hory, vstup do rezervace Apes' Den- kde je kolonie magotů bezocasých, cestou 

dolů prohlídka Jeskyně sv. Michala- velká přírodní slůj známá svými stalagmity 

a stalaktity, Great Siege Tunnels - řada ochozů s krásnými vyhlídkami 

12:30 individuální prohlídka centra Gibraltaru, oběd 

13:30 odjezd po pobřeží směrem k Tarifě 

14:30 příjezd do Tarify, individuální prohlídka městečka, možnost koupání 

18:00 odjezd z Tarify 

19:00 příjezd do Cádizu, ubytování v hotelu Argantonio**, večeře 

26. 5. 

08:00 snídaně 

09:00 prohlídka centra města s velikou katedrálou z 18. stol., Torre Tavira - stará 

strážní věž a Castillo de Santa Catalina 

12:00 oběd 

13:00 odjezd z Cádizu 

14:30 příjezd do Sevilly, ubytování v hotelu Naranjo** 

15:30 prohlídka katedrály a Giralda 
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16:30 prohlídka Alcazaru a okolních zahrad 

17:30 prohlídka Plaza de Toros de Ia Real Maestranza a Barrio de Santa Cruz - stará 

židovská čtvrť 

19:00 večeře 

20:30 představení Flamenca v tabemě El Arenal 

27. 5. 

07:00 snídaně 

08:00 odjezd ze Sevilly 

09:30 příjezd do Córdoby, návštěva mešity 

l l :00 prohlídka centra města 

12:00 oběd 

13:00 odjezd z Córdoby 

22:00 příjezd do Peňíscoly, ubytování v hotelu Azahar Residential****, večeře 

28. 5. 

08:00 snídaně 

09:00 volný program v rekreačním letovisku Peňíscola - koupání, odpočinek 

12:00 oběd 

16:00 odjezd z Peňíscoly 

29. 5. 

ll :00 příjezd do Strasbourgu, prohlídka města 

17:30 večeře 

19:00 odjezd do Prahy 

30. 5. 

Ol :00 návrat do Prahy 
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6.1.2 Cenová kalkulace 

Česká cestovní kancelář orgamzuJe 10 denní poznávací zájezd autokarem 

do Španělska. Během cesty z a do Španělska jsou plánované zastávky v Lyonu 

a ve Strasbourgu ve Francii. 

Doprava je zajištěna autokarem typu Bova od společnosti AAG - Dovita 

(http://www.aag-dovita.cz/), plánovaný počet účastníků je 48 + 2 řidiči + průvodce, 

kalkulovaný počet s 20% rizikem neobsazenosti je 38. Sazba za 1 km je 24,- Kč, 

za čekací 1h 150,- Kč. Během cesty se v řízení střídají dva řidiči. Přeprava celkem je 

6 205,7 km (bez objížděk a přístavného 5871,7 km). Z toho 983 km na území Německa, 

1 824,5 ve Francii a 2 732 km ve Španělsku. Doba čekání v 1/4 h je 184. Ubytování 

pro řidiče i pro průvodce poskytují hotely zdarma, přičemž stravu mají dohromady 

s účastníky zájezdu. Průvodce je zaměstnancem cestovní kanceláře a jeho odměna je 

stanovena denním paušálem 1 100,- Kč. Ubytování je zajištěno v hotelech 

v dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Obědy ani vstupné (mimo 

vyznačené v programu) nejsou kalkulovány v ceně zájezdu. V kalkulaci je používán 

kurz Kč 26,- za 1,- EUR. 

Náklady je nutné rozdělit na služby nakupované, které se zdaňují podle § 89 

zvláštního režimu a vlastní služby cestovní kanceláře, které se daní v běžném režimu. 

Náklady se ještě dělí na nepřímé, které je nutno vynaložit na zájezd bez ohledu 

na skutečný počet účastníků a přímé, které jsou stanoveny na jednoho účastníka, 

a v případě že se zájezdu nezúčastní, je možné je reklamovat nebo neuhrazovat. (3) 
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6.1.2.1 Nepřímé náklady nakoupených služeb na skupinu 

Kalkulace dopravy 

Tabulka č. 21: Kalkulace dopravy 

Doprava Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Kilometrovné 6 205,7 x 24,- 148 937,-

Čekací 1h 71 x 150,- 10 650,-

Rozdíl cen spotřeby nafty 520,50,-

Stravování pro 2 řidiče + stravné 15 002,-

Silniční poplatky 4 984,20,-

Celkem 180 093,7,-

DPH za průjezd Německem 5 420,-

Doprava celkem 180 093,7,- 185 514,-

V ČR je mezinárodní přeprava osob od daně osvobozena. V Německu je ale 

zdaňována a je nutno v této zemi daň přiznat a zaplatit. V Německu činí daň 19 %. 

Výpočet DPH za průjezd státy EU, kde je povinnost odvádět daň 

cena za dopravu celkem x počet km v dané zemi I počet km celé trasy 

Německo: (180 093,7,- Kč x 983 km): 6 205,7 km = 28 527,34,- Kč 

19% z 28 527,34,- = 5 420,- Kč 

Rozdíl cen spotřeby nafty 

Spotřeba nafty je průměrně 25 1/100 km, nádrž autobusu má obvykle objem 

400 1. Pohonné hmoty stačí na (400 x 100): 25 = 1 600 km. Je tedy nutné ve Španělsku 

nakoupit pohonné hmoty na 3 200 km, tj. (3 200 x 25) : 100 = 800 1 a ve Francii 

na 1 000 km, tj. (1 000 x 25) : 100 = 250 1. Pokud je cena pohonných hmot 

ve Španělsku a Francii vyšší než v ČR, musí se do nákladů kalkulovat i jejich rozdíl. 

Ceny pohonných hmot jsou kalkulovány: ČR 30,6,- Kč/1, Španělsko 1,098,- EUR/I, 
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Francie 1,257,- EUR/1 (http://www.prepravce.cz/index.asp?menu=288&record=3294, 

ceny jsou aktuální k 3. 3. 2008). 

Pohonné hmoty Španělsko 

Pohonné hmoty ČR 

Pohonné hmoty Francie 

Pohonné hmoty ČR 

rozdíl ceny spotřeby nafty 

Stravné pro řidiče 

800 1 X EUR 1,098,- X 26,- Kč 

800 1 X 30,6,- Kč 

= 22 838,4,- Kč 

= 24 480,- Kč 

2501 X EUR 1,257,- X 26,- Kč = 8 170,5,- Kč 

250 1 X 30,6,- Kč = 7 650,- Kč 

= 520,50,- Kč 

Stravné pro řidiče je záležitost dopravce, od kterého je autobus pronajímán. 

V kalkulaci ale musí být zahrnuto, protože se spolu s ostatními položkami započítá 

do konečné faktury. Dle zákona o cestovních náhradách - část třetí, náhrady 

při zahraničních pracovních cestách § 12 odstavec (6) zaměstnavatelé, kteří nejsou 

organizační složkou státu, příspěvkovou organizací a územním samosprávným celkem, 

mohou poskytovat zaměstnancům stravné nižší, než je stanovená základní sazba 

stravného, nejvýše však o 25 %, pokud tuto možnost sjednají v kolektivní smlouvě nebo 

stanoví ve vnitřním předpisu, případně sjednají v pracovní smlouvě. 

Pro řidiče je tedy kalkulováno stravné ve výši 33,- EUR ve Francii a 30,- EUR 

ve Španělsku. Řidiči mají spolu s účastníky zájezdu stravu dle programu. Stravné, které 

jim náleží, se vypočítá stejně jako u průvodce. Celkem jim náleží 137,- EUR 

= 3 562,- Kč. 

Kurzovní riziko 

V kalkulaci je nutné počítat s kurzovním rizikem obvykle ve výši 1 O % 

z nákladů hrazených v cizí měně. 

Kurz v kalkulaci je 26,- Kč/1 EUR, zvýšený kurz o 1 O %je 28,6,- Kč/1 EUR. 

Výpočet rizika: (997,2 x 28,60)- (997,2 x 26) = 2 593,- Kč 
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Tabulka č. 22: Kurzovní riziko 

DPH v Německu 208,5,- EUR 

Rozdíl spotřeby nafty 20,- EUR 

Silniční poplatky 191,70,- EUR 

Strava pro řidiče + stravné 577,- EUR 

Celkem náklady v EUR 997,2,- EUR 

Kurzovní riziko v Kč 2 593,- Kč 

6.1.2.2 Přímé náklady na nakupované služby na jednoho účastníka 

Náklady na ubytování 

Ubytování je zajištěno v hotelech (http://www.booking.com/) v dvojlůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pro skupinu 38 lidí je kalkulována 30% sleva 

z ceny pokojů a ubytováním pro řidiče a průvodce zdarma. 

Tabulka č. 23: Náklady na ubytování 

Cena pro 

Cena za Cena pro skupinu se jednoho 
Město Hotel 

dvoulůžkový slevou 30 % v EUR/Kč účastm'ka 

pokoj v EUR v Kč 

Lyon Cité a Lyon** 46,- 611,8,- 15 906,8,- 418,6,-

Barcelona Coronado* 64,- 851,2,- 22 131,2,- 582,4,-

Valencie Medium Valencia*** 51,- 678,3,- 17 635,8,- 464,1,-

Granada Juan Miguel*** 45,- 598,5,- 15 561,- 409,5,-

Málaga El Romerito** 51,- 678,3,- 17 635,8,- 464,1 ,-

Cádiz Argantonio* * 81,- 1 077,3,- 28 009,8,- 737,1 ,-

Sevilla Naranjo** 55,- 731,5,- 19 019,- 500,5,-

Peňíscola Azahar Residential**** 45,- 598,5,- 15 561,- 409,5,-

Celkem 3 986,-

(Ceny JSOU aktuální V lednu 2008) 
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Náklady na stravu 

V ceně zájezdu je 7x strava formou polopenze, 1 x snídaně v Lyonu, 1 x oběd 

v Peňíscole a 1 x večeře v Strasbourgu. Snídaně jsou formou bufetu, přičemž každý 

z hotelů má jinou cenu. Večeře a obědy jsou kalkulovány pro všechny hotely 13,- EUR 

na osobu ve formě menu (polívka, hlavní chod, dezert). Večeře v Granadě 

a v Barceloně jsou možné ve formě balíčku. Náklady na stravování se musí započítat 

i pro průvodce a řidiče autobusu. 

Tabulka č. 24: Náklady na stravování 

Hotel Cena snídaně v EUR 

Coronado snídaně v ceně pokoje 

Medium Valencia snídaně v ceně pokoje 

JuanMiguel 10,-

El Romerito 8-
' 

Aragantonio snídaně v ceně pokoje 

Naranjo snídaně v ceně pokoje 

Azahar Residential 9-
' 

Celkem 

Cena za stravu: 

7x polopenze 

1 x oběd v hotelu Azahar Residential (13,- EUR) 

1 x večeře v Strasbourgu (13,- EUR) 

1 x snídaně v hotelu Cité a Lyon (7,5,- EUR) 

Celkem strava = 3 939,- Kč 

Akce za pevné ceny 

Cena polopenze pro 

jednoho účastníka v Kč 

338,-

338,-

598,-

546,-

338,-

338,-

572,-

3 068,-

3 068,- Kč 

338,- Kč 

338,- Kč 

195,- Kč 

představení Flamenca (http://www.tablaoelarenal.com/Tablao.htm) - 15,- EUR 

divadlo (http://www.teatrocervantes.com/) - 10,- EUR 

Celkem: 25,- EUR = 650,- Kč/osobu 
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Kurzovní riziko na 1 účastníka za ubytování, stravu a akce za pevné ceny 

(329,8,- EUR X 28,60,- Kč) - (329,8,- EUR X 26,- Kč) = 857,5,- Kč 

6.1.2.3 Nepřímé náklady na vlastní služby na skupinu 

N áklady na průvodce 

Průvodce má stejně jako ostatní účastníci 7x polopenzi, 1 x snídani, 1 x oběd 

a 1 x večeři. Výše stravného je pro Německo a Francii 45,- EUR, pro Španělsko 

40,- EUR. Pokud je zajištěna snídaně, výše stravného se krátí o 20 %, při zajištění 

obědů se stravné krátí o 40 % a při zajištění večeří také o 40 %. 

První den není zajištěna strava, proto průvodci náleží stravné ve výši 45,- EUR. 

1 x je snídaně ve Francii a večeře v Barceloně, průvodci náleží stravné za oběd, tj. 40 % 

z 45,- = 18,- EUR. 6x je zajištěna polopenze ve Španělsku, průvodci tedy náleží 

6x 40 % z 40,- = 96,- EUR. 1 :·: je zajištěna snídaně a oběd, průvodci náleží 40 % z 40 

= 16,- EUR za večeři. l x je zajištěna večeře ve Francii, průvodce má tedy nárok 

na stravné ve výši 60% z 45,- = 27,- EUR. Celkem má tedy nárok na stravné ve výši 

202,-EUR. 

Tabulka č. 25: Náklady na průvodce 

Cena bez DPH DPH 
Odměna průvodce ll 000,- 19%2090,-

Sociální pojištění 9 % 990,-
Zdravotní pojištění 26 % 2 860,-
Stravování 3 939,- 19%748,4,-
Stravné 5 252,-
Pojištění do zahraničí 150,-

Akce za pevné ceny 650,- 19% 123,5,-
N áklady na průvodce celkem 24 841,- 2 962,-

Kurzovní riziko průvodce (stravování a akce za pevné ceny): 

(176,5 X 28,60) - (176,5 X 26) = 459,- Kč 
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4 687,4,-
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6.1.2.4 Stanovení konečné ceny zájezdu 

Tabulka č. 26: Nepřímé náklady nakoupených služeb 

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Doprava 180 093,7,- 5 420,- 185 514,-

Povinné smluvní pojištění 4 000,- 4 000,-

Kurzovní riziko 2 593,- 2 593,-

Celkem 186 686,7,- 192 107,-
Nepřímé náklady na 1 
účastníka 4 912,8,- 142,6,- 5 055,4,-

Povinné ručení určí pojišťovna z výše obratu. V této kalkulaci je počítáno s částkou 

4 000,- Kč. 

Tabulka č. 27: Přímé náklady na nakupované služby na 1 účastníka 

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Ubytování 3 986,- 3 986,-

Stravování 3 939,- 3 939,-
Akce za pevné ceny 650,- 650,-
Kurzovní riziko 857,5,- 857,5,-

Přímé náklady celkem 9 432,5,- 9 432,5,-

Tabulka č. 28: Celkem náklady na nakupované služby na 1 účastníka 

Nepřímé+ přímé náklady 5 055,4,- + 9 432,5,- 14 488,-

Přirážka cestovní kanceláře 20% včetně DPH 19% 
2 897,58,- + 550,54,- 3 448,-

Celkem 17 936,- Kč 
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Tabulka č. 29: Nepřímé náklady na vlastni služby 

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Průvodce 24 841,- 2 962,- 27 803,-
Kurzovrú riziko průvodce 459,- 459,-

Celkem 25 300,- 28 262,-
Nepřímé náklady na 1 
účastníka 665,8,- 78,- 743,8,-

Přímé náklady na vlastní služby na 1 účastníka nejsou žádné. 

Tabulka č. 30: Celkem náklady na vlastní služby na 1 účastníka 

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Nepřímé a přímé náklady 665,8,- 78,- 743,8,-
Přirážka CK 20 % 133,2,- 15,6,- 148,8,-

Tabulka č. 31: Stanoveni prodejní ceny 

Cena bez DPH Cena včetně 
DPH DPH 

Zvláštní režim 
Nepřímé náklady na 1 účastníka 4 912,8,- 142,6,- 5 055,4,-

Přímé náklady na 1 účastníka 9 432,5,- 9 432,5,-

Marže 2 897,58,- 550,54,- 3448,-

Běžný režim 
Nepřímé náklady na 1 účastníka 665,8,- 78,- 743,8,-
Marže 133,2,- 15,6,- 148,8,-

Náklady celkem 18 041,88,- 786,74,- 18 828,62,-

Prodejní cena 18 830,- Kč 
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6.1.2.5 Závěr 

Celková prodejní cena mého zájezdu je 18 830,- Kč. Cena zájezdu zahrnuje 

dopravu luxusním autokarem, 8x ubytování v hotelech v dvojlůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením, 8x polopenzi a 1 x oběd, večerní představení Flamenca 

a představení v divadle, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Pro porovnání ceny mého zájezdu s poznávacími zájezdy ostatních cestovních 

kanceláří slouží následující tabulka. 

Tabulka č. 32: Poznávací zájezdy 

Cestovní kancelář Název zájezdu Termín Cena v Kč 
CK Ideal Tour a Cesta po Španělském 

6. 5.- 18. 5. 18 790,-CKČedok království 

CK Intertrans Okruh Španělskem 21. 10.- 2. ll. 20 990,-

CKMayer& Španělsko - okruh 
29. 5. -11. 6. 14 590,-Crocus s pobytem v Andalusii 

můj zájezd Cesta Španělskem 20. 5. - 30. 5. 18 830,-

Pro srovnání ceny jsou vybrány jen poznávací zájezdy s podobným programem, 

termínem a dopravou autokarem, pokud to bylo možné. Tyto poznávací zájezdy jsou 

blíže popsány v analytické části této práce. Cena mého poznávacího zájezdu je 

v porovnání s ostatními velmi podobná. Záleží ale na programu, které cestovní 

kanceláře nabízejí, např. CK Mayer & Crocus ve svém zájezdu nechal 4 volné dny 

na pobyt u moře, čímž se snížila cena, ovšem klienti toho také méně uvidí. 
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7. ZAVER 

Úkolem této diplomové práce bylo zaměřeni cestovního ruchu na Španělsko 

jako cílovou destinaci. 

Španělsko má celou řadu silných stránek a má velký potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu. Jsou zde krásná města plná kulturních památek, rozmanitá příroda 

a příjemné klima. Jednou z dalších výhod jsou bezesporu krásné pláže, které daly 

možnost vzniknout turistickým letoviskům podél celého pobřeží Španělska. V této práci 

byla představena nejdůležitější španělská města a turistická letoviska navštěvovaná 

českými turisty, zhodnocena nabídka pobytových a poznávacích zájezdů českých 

cestovních kanceláří do Španělska a srovnána cena, výhody a nevýhody individuálně 

zařízeného pobytu a zájezdu organizovaného cestovní kanceláří. 

Nabídka pobytových zájezdů neni nijak různorodá a většina cestovních 

kanceláří se zaměřuje na oblasti Co sta Brava a Co sta del Maresme (Katalánsko). 

U poznávacích zájezdů je nabídka značně menší, ale mnohem pestřejší a zahrnuje celé 

Španělsko. I tady ale převažují zájezdy směřující do oblastí Katalánska a Andalusie. 

Tyto oblasti jsou turisticky nejvyhledávanější, a proto tam směřuje i nabídka cestovních 

kanceláří. Velkou příležitostí pro Španělsko pořád zůstává výstavba nových hotelových 

komplexů a propagace méně známých letovisek. Komparace ceny individuálně 

zařízeného pobytu a organizovaného zájezdu vyšla ve prospěch individuálně zařízeného 

pobytu. Ten může mít kromě nižší ceny i další výhody, ale zároveň klade větší nároky 

na samotného účastníka cestovního ruchu, na jeho jazykové a organizační schopnosti. 

Hlavní výhoda organizovaného zájezdu spočívá v nabídce kompletních služeb. 

V závěru práce jsem sestavila vlastní návrh poznávacího zájezdu s atraktivním 

programem pro české turisty. Podařilo se mi najít přijatelnou cenu a zájezd vytvořit 

konkurenceschopný. 
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Při1oha č. 1: Příjezdy v procentech podle autonomních oblastí 

Porcentaje de llegadas según comunidad 
autónoma. 
Ano 2006 

t 16.4 

"" _.,.. 

"t 17.3 

Menos de1 1" o 

Entre 1~o y 511 o 
Entre 5° o y 14";, 
.Mas del 14"-~ 

Fuente: lET. Movimlentos turístlcos en Fronteras (Frontur) 

Příloha č. 2: Počet zahraničních turistů podle země původu 

Número de turistas no residentes según país 
de residencia. 
Aíio 2006 

Bélglca 
3,3% 

Portugal 
S .S~·o 

Países Bajos 
4,3°~ 

Países 
Nórdicos 

5,3'1-o 

Resto de 
mercados 

16,90/o 

Francia 
15,7% 

Reino Unido 
27,7% 

Fuente: lET. Movimlentos turistlcos en Fronteras (Frontur) 
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Pn1oha č. 3: Výdaje turistů v procentech podle autonomních oblastí 

Porcentaje de gasto turístico, según 
comunidad autónoma de destino. 
Ano 2006 

O ~len:: s del l '• 
O Eniie 1"'• y j•. 

Entre jO:~ y 15~·. 

• :,:;.; ~ de! 15% 

Fuente: lET. Encuesta de Gasto Turístlco (Egatur) 

Příloha č. 4: Způsob příjezdů zahraničních turistů do Španělska 

Turistas no residentes según vía de acceso 
Ano 2006 

Carreteras 
23,7% 

Ferrocarrlles Puertos 
0,6% 3,2% 

Fuente: lET. Movlmlentos turísticos en Fronteras (Frontur) 
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Přt1oha č. 5: Zahraniční turisté podle formy organizace cesty 

Turistas no residentes según forma de 
organización del viaje 
Aiio 2006 

.. 70 
~ 
:!! 130 2 

50 

40 

30 

20 

10 

:001 2002 :oo3 ~OC4 

• Sin paquete ! Con paquete • Sin especificar 

201!5 201:6 

Zdroj přt1ohy 1- 5: http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/Frontur 

Familitur/Balance%20del%20turismo%20en%20Espana%20en%202006.pdf 

Přt1oha č. 6 - 7: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, V alencie 

Zdroj: http://www.cac.es/ 
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Př11oha č. 7 

Zdroj: http://www .spanish-li ving.com/regional!V alencia_city-of-arts-and-science. php 

Př11oha č. 8: Alhambra, Granada 

--,;,~ 4~.~ - ..p... _ .. ~- :•-
· .. -

• -,.- T • 

Zdroj: http://en. wikipedia.orglwiki/ Alhambra 
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