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Anotace 
 
Studie je určena především studentům studující problematiku cestovního ruchu, rovněž ale 
také široké veřejnosti zajímající se o tuto oblast. Zejména pak o bezpečnostní problematiku 
cestovního ruchu či účinnou propagaci nejen v rámci České republiky. Text se snaží zmapovat 
a porozumět situaci v oblasti bezpečnostní agendy a snaží se poukázat na nejčastější rizika 
související s cestováním a pobytem v zahraničí. Důraz je současně kladen i na problematiku 
bezpečnosti v rámci České republiky. Cílem a smyslem této studie bylo hlouběji proniknout 
do oblasti cestovního ruchu a nejčastěji zmiňovaných negativ, zjistit zda a nakolik se země 
závislé na příjmech z této oblasti snaží o propagaci a účinné odstranění „překážek“ rozvoje 
cestovního ruchu. V studii je proveden rozbor nejčastějších problémů a stručné nastínění 
nevyužitého potencionálu v této komplikované oblasti. Jako nejúčinnější se zdá v tomto 
kontextu propracovaný marketing České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism, která se 
snaží o masivní propagaci České republiky. Důraz byl také kladen na funkci Schengenského 
prostoru, zejména pak historickému vývoji a nejčastěji zmiňovaným negativům i pozitivům, 
stejně jako budou zmíněny další světové organizace působící na poli cestovního ruchu.  
  
Klíčová slova 
 
Cestovní ruch, odstraňování překážek, prevence, image státu. 
 
Abstract 
 
Removal of the Obstacles for the Tourism Development: This study is intended especially 
for students who study issues of tourism as well as for the wide community of people who 
may be also interested in this problem. Specially in the security issue of tourism or effective 
international advertising. The effort of this text is to study and understand the situation in 
the security sector and also to show the most often risks connected with traveling and 
staying abroad. The emphasis is put also on the security issue in the Czech Republic. The aim 
and purpouse of this study is to examine in detail the sector of tourims and the most 
common cons, to find if and how much try the countries dependent on the incomes from 
this sector to advertise and remove the „barriers“ which are blocking the growth of tourism. 
The analysis of the most frequent problems is made in this labour as well as the outline of 
the idle potential in this complicated sector. It seems that the most effective way is well-
made marketing of the Czech tourism central called „Czech Tourims“, which endevour is 
aimed on the massive advertise of the Czech Republic. The emphasis was also layed on the 
function of the Schengen area, particularly the historical development and the frequently 
mentioned pros and cons, od course the other world organization will be mentioned.  
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Seznam a vysvětlení použitých pojmů1 
 
Domácí cestovní ruch představuje cestovní ruch rezidentů na území České republiky. 
Spotřeba domácího cestovního ruchu je nicméně chápána šířeji. Zahrnuje spotřebu 
rezidentských návštěvníků na tuzemských cestách, ale i část spotřeby spojené s cestami do 
zahraniční, pokud byla tato spotřeba realizována v České republice (např. marže cestovních 
kanceláří či agentur zajišťujících zahraniční zájezd).  
 
Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování.  
 
Národní cestovní ruch (domácí a výjezdový) je cestovní ruch rezidentů na ekonomickém 
území a mimo ekonomické území České republiky.  
 
Návštěvník je účastník cestovního ruchu. Návštěvníky můžeme rozdělit na turisty (vícedenní 
pobyty), jednodenní návštěvníky (výletníky) a tranzitující.  
 
Nerezident (zahraniční návštěvník) jehož země trvalého pobytu je jiná, než je navštívená 
země, za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.  
  
Osobonocleh je statistický údaj, počet přenocování jedné osoby (turisty) na území České 
republiky.  
  
Příjezdový cestovní ruch (také „aktivní“ nebo „incomingový“) zahrnuje návštěvu a pobyt 
nerezidentů na ekonomickém území konkrétní země, v tomto případě České republiky (ČR). 
Spotřeba příjezdového cestovního ruchu je chápana jako celkový objem prostředků 
vydaných na cestovní ruch nerezidenty a plynoucích do České republiky. To znamená, že 
započítávána je i ta část výdajů, které jsou zaplaceny mimo Českou republiku (ve vlastní zemi 
nerezidenta), ale do České republiky směřující formou různých plateb (např. část výdajů za 
zájezd).  
 
Rezident (domácí návštěvník) jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může 
to být občan sledované země i cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.  
  
Tranzitující návštěvník je samostatnou kategorií cestujících. Jedná se zejména o turisty, kteří 
se na daném místě zastaví na cestě do jiné destinace. Mezi nejčastější místa s tranzitujícími 
cestujícími se dají považovat především letištní haly.  
 
Turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé 
prostředí.  
 

                                                 
1 Jaký je podíl cestovního ruchu na ekonomice České republiky? Český statistický úřad, 2006. 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jaky_je_podil_cestovniho_ruchu_na_ekonomice_cr20061110  
DROBNÁ D., MORÁVKOVÁ E., Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost, 2. upravené vydání, Fortuna, Praha 
2010. ISBN: 978-80-7373-079-6. 
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Vnitřní cestovní ruch (domácí a příjezdový) je cestovní ruch rezidentů i nerezidentů na 
ekonomickém území České republiky.  
  
Výjezdový cestovní ruch (také „pasivní“ nebo „outgoingový“) zahrnuje návštěvu a pobyt 
rezidentů mimo ekonomické území České republiky. Spotřeba výjezdového cestovního ruchu 
je chápána jako spotřeba rezidentských návštěvníků mimo Českou republiku. Nezahrnuje 
výrobky zakoupené na cestu nebo po cestě ve vlastní zemi (ty patří do spotřeby domácího 
cestovního ruchu).  
  
Zahraniční cestovní ruch zahrnuje příjezdový a výjezdový cestovní ruch.  
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Úvod  
 
Za téma své studie jsem zvolila dle mého názoru značně aktuální problematiku odstraňování 
překážek rozvoje cestovního ruchu. Jednak z toho důvodu, že v oblasti cestovního ruchu 
pracuji, jednak proto, že usiluji o hlubší porozumění některým aspektům této komplikované 
agendy – ať již v rámci České republiky nebo s ohledem na příjezdový turismus v rámci 
některých jiných zemí světa.  
  
Ráda bych prostřednictvím této studie poukázala na nejčastější problémy, které mohou 
potkat každého z nás na jakékoliv dovolené či pracovní cestě do zahraničí. Ať už se bude 
problém týkat ztráty dokladů, peněz či zdravotních problémů je nutné vědět, kde se 
dočkáme kvalitní a odborné pomoci a kde naopak můžeme očekávat zhoršenou možnost 
komunikace.  
  
Studie je rozdělena do několika kapitol.  
 
V první je zmíněna důležitost příjezdového cestovního ruchu pro ekonomiku řady států  
– s důrazem na situaci v České republice. Přitom bude nastíněno, jaké služby jsou zde 
cizincům poskytovány a kam nejčastěji turisté míří v rámci naší republiky.  
  
V druhé kapitole je důraz kladen na možné existující bezpečnostní problémy, související 
s problematikou cestovního ruchu (ať již co se týče příjezdové turistiky ve vztahu k České 
republice, tak s ohledem na cesty zdejších občanů do zahraničí). Pozornost bude také 
věnována jak způsobům cestování, tak možným komplikacím souvisejících s cestou.  
  
Ve třetí kapitole jsem se zabývala pohledem na Schengenský prostor a roli, kterou v tomto 
problému sehrává jako jeden z fenoménů napomáhajících „odstranit překážky“ v rozvoji 
cestovního ruchu a pohybu osob. Dále jsem se zaměřila na světové organizace související  
s cestovním ruchem.  
 
Čtvrtá kapitola spojuje obsah kapitol předchozích a na konkrétních příkladech demonstruje, 
jaké aspekty bezpečnostního rázu mohou turistům cestu znepříjemnit. V případě, že se 
dostanou do situace, kdy si nebudou vědět rady, respektive se zaměříme na to, jaká pomoc 
jim bude poskytnuta.  
 
V neposlední řadě bude prostor věnován zahraničním zkušenostem ve sledované oblasti 
(státy, kam mnoho obyvatel České republiky míří za zimními sporty nebo za letní „exotickou“ 
dovolenou). V určitých případech může odpočinek narušit řada nepředvídatelných událostí. 
Stdie se bude snažit na některé takové eventuality poukázat a případně navrhnout jejich 
východisko a řešení a doporučení jak se těmto událostem vyhnout.  
 
Jedním ze stěžejních cílů (hypotéz) studie je snaha zjistit, zda a nakolik se některé země, 
které jsou do značné míry závislé na příjmech z cestovního ruchu, snaží samy sebe jednak 
propagovat jako vhodnou cílovou destinaci příjezdové turistiky, respektive jednak, zda 
z tohoto důvodu přijímají určitá specifická bezpečnostní opatření. Pro ilustraci je na tomto 
místě možné zmínit, že některé státy světa bezpečnostní situaci řeší dokonce prostřed-
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nictvím specializované policejní síly, která se přímo věnuje zahraničním turistům. To jen 
dokresluje důležitost této agendy z hlediska ekonomiky některých zemí. Cestovní ruch je 
jedním z odvětví, které značně přispívá a napomáhá ekonomické situaci mnoha států. 
Zajištění bezpečnosti turistům by mělo být tudíž jednou z hlavních priorit. Tzv. turistická 
policie by měla být jedním z mnoha prostředků k zajištění bezpečnosti. Problém turistické 
policie je úzce spjat s problémem tlumočnictví, respektive velké jazykové nevybavenosti 
v rámci veřejného sektoru.  
  
Zároveň si v této souvislosti kladu otázku, jak v tomto kontextu hodnotit přístup České 
republiky. Konkrétně, zda zde existují rezervy, které by bylo možné za využití zahraniční 
inspirace překlenout a atraktivitu země pro příjezdovou turistiku zvýšit.  
 
Při své studii jsem, s ohledem na povahu a dynamičnost zvoleného tématu, v maximální míře 
vycházela převážně nikoli z ucelené sekundární literatury, ale z existujících dokumentů jiné 
povahy (ročenky, statistiky, internetové stránky, denní tisk atd.).  
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1. Důležitost příjezdového cestovního ruchu pro ekonomiku  
 
 1.1 Příjezdový cestovní ruch  
 
Cestovní ruch (specificky míněno příjezdová turistika) sehrává nemalou roli v hospodářství 
celé řady států světa. Příjmy z tohoto odvětví mohou představovat vysoké procento hrubého 
domácího produktu a tyto země jsou si toho zpravidla velmi dobře vědomy, některé státy, 
dalo by se říci, jsou na příjmech z cestovního ruchu závislé.2 
  
Uvedené příklady státu tuto tezi pouze potvrzují. Jednou z nejnavštěvovanějších zemí v rámci 
Evropské unie je i Rakousko3, které nejen „překonává rekordy“ v počtu návštěvnosti, ale 
zároveň je chápáno jako explicitní „konkurent“ České republiky v této oblasti. Magnetem  
v rámci Rakouska je (zejména, ale nikoli výhradně v zimní sezóně) efektivně využitý potenciál 
tamních Alp. Tyto hory jsou hojně navštěvovány a vyhledávány hlavně turisty mající v oblibě 
zimní sporty. Za zimní sezónu 2010/2011 zaznamenalo Rakousko rekordních 349 200 
příjezdů (z toho asi 1,6 % z České republiky). Díky těmto statistickým výsledkům se Česká 
republika zařadila na 6. místo mezi význačné zahraniční zdrojové trhy rakouského cestovního 
ruchu.  

  
Další zemí, která se může v kontextu Evropské unie těšit velké návštěvnosti je náš další 
sousední stát, a to Německo.4 Tam v loňském roce (2011) přenocovalo 63,8 mil. zahraničních 
hostů, což překonalo již tak velmi úspěšný rok 2010. Jedná se zhruba o šestiprocentní nárůst 
přenocování zahraničních turistů. V Německu patří cestovní ruch mezi nejvýznamnější 
položku hospodářství. Ročně utratí v Německu turisté 36,6 mld. eur.  
  
Jako další příklad státu, který je velice ovlivněn cestovním ruchem je Itálie. Která díky své 
poloze přímořského státu využívá potenciálu, jak na letní dovolené, tak stejnou měrou těží 
i z Alp, které jsou její součástí a které jsou vyhladávaným terčem v zimní turistické sezóně.5 
 

                                                 
2 Vykazování efektivity ve vztahu k příjezdové turistice se může opírat o řadu údajů (příjezdy osob, 
osobonoclehy, odhadovaná útrata na osobu atd.). Podrobnosti viz níže, v pasážích věnovaných České republice.  
3 Zimní sezona – opět rekord pro Rakousko! Rakouská národní turistická centrála. 2012. 
http://www.austria.info/cz_b2b/cestovni-ruch-v-cislech 
VÁGNER, J. Vývoj cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 2011, č. 1, s. 4–5.  
http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2011/10/4-5.pdf 
Tourism Statistics at regional level, European Commission – Eurostat-  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism 
4 Z toho 28 % připadá na leteckou dopravu, 26 % na zajištění ubytování, 15,4 % na občerstvení. 
Turistická země Německo dosáhla rekordu . Turistika.cz, 2012. http://www.turistika.cz/clanky/cestovni-ruch-v-
nemecku-v-roce-2011-turisticka-zeme-nemecko-dosahla- rekordu  
5 SÁDLÍK, L., Evropský cestovní ruch, současný stav a perspektivy, European Tourism – Current Situation and 
Perspectives, Diplomová práce, vedoucí diplomové práce RnDr. Vystoupil Jiří, CSc. Masazykova universita 
v Brně, Brno 2006. http://is.muni.cz/th/63171/esf_m/DP_-_Evropsky_turismus.pdf 
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 1.2 Česká republika  
 
V naší republice cestovní ruch vytváří zhruba 6 % HDP a přímo či nepřímo zaměstnává okolo 
10 % práceschopné populace v rámci státu.6 
 
Je evidentní, že je cestovní ruch pro naši zemi přínosem, a že bychom se měly snažit tato 
čísla ještě zvýšit a „nalákat“ do České republiky více zahraničních turistů. Jak ukazuje 
následující statistika příjezdového cestovního ruchu, oproti roku 2010 se čísla zvětšila. 
Ovšem pokud srovnáme např. příjezdovou turistiku sousedních zemí, jak je nastíněno výše, 
proti příjezdovému cestovnímu ruchu Rakouska se Česká republika stále drží v pozadí. Je zde 
tedy vysoký zatím nevyužití potenciál, na který bude upozorněno níže a samozřejmě jsou zde 
i aspekty, které od cestování do České republiky odrazují, a na které pak bude poukázáno  
v další kapitole Nyní již k samotné statistice příjezdového cestovního ruchu.  
 

1.3 Statistika příjezdového cestovního ruchu7 

  
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo studii týkající se statistiky příjezdového cestovního 
ruchu do České republiky. Jedná se hlavně o sumarizaci kolik turistů a z jakých zemí k nám 
přicestuje, kolik zde utratí peněz, kolik zde stráví času, kam v naší republice zamíří, jaká místa 
nejčastěji navštěvují apod. S ohledem na místo, odkud k nám cestující přijíždějí nejčastěji, 
dojdeme k následujícím zjištěním.8 Projekt je realizován v čase, který je uveden v názvu 
celého projektu, a to konkrétně od dubna 2009 do března 2015. Projekt je realizován formou 
dotazování, a to celkem na 63 místech, 70 % tvořily silnice, 30 % vnitrozemí. Dotazování 
konkrétně probíhalo na 48 silničních přechodech, 8 železničních stanicích, 2 autobusová 
nádraží a 5 letišť. Co se letišť týče, jedná se konkrétně o letiště – Praha Ruzyně, Karlovy Vary, 
Pardubice, Ostrava – Mošnov a Brno.  
 
Cílovou skupinou byli především zahraniční cestující. Z toho 39,5 % tvořili cestující, kteří  
v České republice strávili alespoň jednu noc, další skupinu tvořili Ti, kteří zde byli pouze jeden 
den, a to 50, 8% (bez přenocování), poslední skupinou byli pouze tranzitní cestující, 9,7 %. 
Celkový počet zahraničních turistů se pohybuje okolo 8 755 000. Jak již bylo zmíněno výše, 
největší počet cestujících tvoří cestující, kteří zde tráví jeden den. Pokud se podíváme na 
srovnání roku 2010 a 2011, v roce 2010 byl počet zahraničních turistů 8 185 000, v roce 2011 
už 8 775 000, jedná se o nárůst cca o 7 %. Toto číslo se týká především turistů, kteří zde 
stráví alespoň jednu noc. Co se týče jednodenních cestujících a tranzitních pasažérů je zde 
nárůst o 5,4 %.  

                                                 
6 Jaký je podíl cestovního ruchu na ekonomice České republiky? Český statistický úřad, 2006.  
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jaky_je_podil_cestovniho_ruchu_na_ekonomice_cr20061110  
7 Příjezdový cestovní ruch; Statistiky cestovního ruchu 2011. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, 
2012. http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Statistiky-cestovniho-ruchu-2011 
8 Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky; STEM-MARK, 2012. 
https://www.mmr.cz/getmedia/ba3def26-2704-4b99-9153-dfd71e6c75a0/Prijezdovy-cestovni-ruch-CR-za-
duben-az-cerven-2012.pdf 
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Je patrně viditelné, že nárůst příjezdových zahraničních turistů zde je a pokud se pokusíme 
zlepšit všechny dostupné služby pro zahraniční turisty, je velká pravděpodobnost, že tato 
čísla ještě porostou. Zahraniční turisté přebývající na našem území více než jednu noc nechají 
v České republice cca 121,7 miliard korun.9 V procentech je to zhruba o 3,1 % nárůst oproti 
roku 2010. Celkové průměrné výdaje meziročně klesly, což je ovšem způsobeno kurzovými 
změnami. Po přepočítání běžnými kurzy ovšem dochází k mírnému nárůstu výdajů.  
 
1.3 Země, ze kterých míří do České republiky zahraniční turisté10  
 
Okolo 99 % zahraničních turistů k nám přijíždí ze sousedních zemí, míněni jsou pouze 
jednodenní návštěvníci. Z toho okolo 60 % tvoří obyvatelé Německa. V případě zahraničních 
turistů, kteří zde stráví déle než jeden den, podílí se „sousední země“ 1/3 všech turistů. 
Ostatní sousední země (Slovensko, Polsko, Rakousko) patří rovněž mezi dominantní zdroje 
příjezdové turistiky do České republiky. Z „nesousedních zemí“ patří významná pozice např. 
Spojenému království. Nejdéle se u nás v republice zdržují obyvatelé Ruské federace a to 
nejčastěji v rozmezí 7 nocí.  
 
Nejkratší je „nákupní turistika“ a to zhruba pouze 3 noci, nejdelší a největší skupinu pobytů  
a důvodů návštěvy České republiky je lázeňství a studijní pobyty, a to až 15 nocí strávených 
na našem území. 
 
Celých 74 % zahraničních turistů je ubytováno v hromadných ubytovacích zařízeních, jako je 
hotel, motel či penzion. Okolo 1 - 2 % tvoří kempy, a to především v letních měsících. Délka 
pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšila. Oproti tomu ubytování  
v neplacených zařízeních, jako je ubytování u příbuzných či známých se zkrátila, tato 
kategorie ubytování je používána nejčastěji v zimě a tvoří zhruba 18 %. V neposlední řadě je 
důležité zmínit, že v roce 2011 bylo celkem 53 % turistů spokojeno s pobytem v České 
republice.  
 
V poslední době také Česká republika zaznamenává velký zájem turistů z Ruské federace. Jak 
bylo zmíněno výše, právě tito cestující patří do skupiny turistů, kteří zde přebývají nejdéle.10  
 
Z hlediska ruských turistů je Česká republika bezesporu jednou z nejnavštěvovanějších zemí  
v rámci Schengenského prostoru. Občané Ruské federace patří mezi skupiny turistů, kteří zde 
utratí i velké množství peněz, denní útrata se pohybuje dokonce až okolo 2 300 korun.11 

                                                 
9 Vychází z odhadovaného počtu zahraničních návštěvníků, z průměrných výdajů a počtu přenocování.  
Zahrnuje výdaje placené před pobytem mimo území České republiky (39 %) a výdaje placené během pobytu na 
území České republiky (61 %). Český statistický úřad v rámci zpracování TSA očišťuje celkové výdaje o výdaje 
placené mimo území České republiky, které nesměřují do české ekonomiky. Čísla publikovaná Českým 
statistickým úřadem jsou tedy nižší (za rok 2010 cca 113,5 mld. Kč). 10 Údaje jsou čerpány z projektu „Příjezdový 
cestovní ruch 2009 – 2015“, zpracováno Ministerstvem pro místní rozvoj, číselné údaje jsou zpracovány Českým 
statistickým úřadem a společností STEM/MARK, březen 2012, dostupné online na www stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj http://www.mmr.cz  
10 Zdrojem jsou www stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Zájem ruských turistů o Českou 
republiku rapidně stoupá [vydáno dne 20. 1. 2012], článek se opírá o údaje z týdeníku Ekonom, kde byl 5. 1. 
2012 vydán článek s názvem „Ruští turisté by mohli přinést 20 miliard“, online: http://www.mzv.cz/moscow/ 
cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec_1/velvyslanec_v_mediich/zajem_ruskych_tur istu_o_ceskou_republiku.html  
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V roce 2011 přicestovalo do České republiky více než půl miliónů občanů této země. Celkově 
zde utratili 8 mld. korun a je jasně patrné, že jsme pro ně více než turisticky atraktivní 
destinací.  
 
Pokud se podíváme na celkové shrnutí statistiky a analýzy za rok 2011 dojdeme 
k následujícímu – celkový počet návštěvníků se pohybuje okolo 5 miliónů, celkové výdaje 
návštěvníků činí 33,8 mld. korun, 50 % jsou jednodenní návštěvníci, 40 % turisté trávící zde 
více než jednu noc a 10 % jsou tranzitní cestující. Pokud se podíváme na zemi původu turistů, 
pak 40 % tvoří Německo a stejná procentuální počet se týká i důvodů návštěv a tím jsou 
nákupy. Až 32 % míří do hlavního města Prahy. Pokud tyto čísla srovnáme s rokem 2010, 
jedná se o nárůst počtu turistů o 0,3 miliónů a nárůst o 1,8 mld. Kč do státního rozpočtu, což 
je bezesporu nezanedbatelné číslo12.  
  
Graf: Země, odkud turisté nejčastěji míří do České republiky.13  
 

 
 
1.5 Důvody návštěvy České republiky  
 
Hlavní důvody cesty do České republiky jsou nákupy, a to zhruba 37 %, dalšími důvody je 
dovolená, tranzit, obchodní cesta a návštěva příbuzných. Zhruba 41 % cestujících přijíždí 
minimálně jednou do měsíce, což úzce souvisí právě s důvody nakupování. Okolo 32 % 
turistů míří do hlavního města, do Prahy.  

                                                                                                                                                         
11 Útrata u řady jiných skupin turistů je obvykle mnohem menší.  
12 Zdrojem číselných údajů je Český statistický úřad, vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, vychází se 
studie s názvem „Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015“, dostupné online na www stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky http://www.mmr.cz  
13 Graf byl převzat z ročenky Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2011, Kapitola příjezdového cestovního 
ruchu, str. 31, Graf 2.11 Země původu zahraničních turistů za období 2007-2010.  
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Praha je dokonce jedním z prvních deseti nejnavštěvovanějších měst v rámci nákupní 
turistiky. Toto zjištění vyplývá z informační divize britského deníku The Economist.14 Dalšími 
oblíbenými městy jsou Londýn, Madrid a Barcelona, Paříž či Řím.  
 
Odborníci v oblasti mezinárodního nakupování vycházejí z měření atraktivity měst z hlediska 
tzv. nákupního indexu. Hodnocení měst se rozlišuje podle pěti kritérií, a to jsou obchody, 
dostupnost, praktičnost, hotely, doprava a klima v daném městě. Praha se celkově umístila 
na 9. příčce. V průměrné délce otevírací doby obchodů byla dokonce na prvním místě. 
Naopak nejhoršího výsledku Praha dosáhla právě v bodu dostupnosti, kde bylo hodnoceno 
velmi negativně kolísání koruny vůči hlavním světovým měnám. Tomuto trendu se rychle 
začalo přizpůsobovat i město Cheb, které pořádá dvoudenní nákupní program. Jedná se 
o zájezd s nákupní tématikou, který je ovšem spojen  
 
i s prohlídkou historických míst, kostelů a muzeí a návštěvou Františkových Lázní či 
Mariánských Lázní a Karlových Varů.15 Dalšími důvody návštěv České republiky jsou 
dovolená, tranzit či návštěva příbuzných. Dalších možností jak strávit dovolenou právě 
v České republice je skutečně mnoho.  
 
1.6 Nejnavštěvovanější místa. Památky UNESCO  
 
Co se týče návštěvnosti konkrétních regionů České republiky, za sezónu 2011 jsou výsledky 
v této souvislosti následující: okolo 69 % zahraničních turistů navštívilo Prahu, 31 % Prahu 
nenavštívilo. Z nejvíce navštěvovaných oblastí kromě Prahy jsou kraje Jihomoravský s 8 %, 
Karlovarský (7 %), Plzeňský (3 %), Moravskoslezský (3 %) a po 2 % má Jihočeský a Zlínský kraj.  
 
Graf: Návštěvnost krajů a míst v České republice.16 
 

 

                                                 
14 Praha patří k oblíbeným cílům nákupní turistiky, [vydáno dne 16. 11. 2011,]  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/153421-praha-patri-k-oblibenym-cilum-nakupni-turistiky/  
15 Nákupní turistika a památky. Město Cheb, turistické Infocentrum, 2011. 
http://tic.cheb.cz/nakupnituristika-a-pamatky/d23387/p1=5921 
16 Údaje pro graf byly převzaty z Ročenky cestovního ruchu, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj.  



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Kocourková, Odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu (2017_C_10) 

 

 
11 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz  

Nejnavštěvovanějším místem (pokud tím rozumíme konkrétní objekt) České republiky17 
nadále zůstává Pražský hrad, a to paradoxně i přesto, že právě Pražský hrad zaznamenal 
největší odliv platících turistů, a to hlavně proto, že z okruhu památek, které jsou za 
zaplacené vstupné možné k vidění, byla vyškrtnuta katedrála Sv. Víta. Jedná se o propad 
řádově až o 40 %. Hned za Pražským hradem je Pražská Zoologická zahrada, která se netají 
ambicemi stát je jednou z nejnavštěvovanějších ZOO v rámci Evropy. Na dalším místě 
figuruje Národní muzeum (ačkoli statistika bude ovlivněna jeho probíhající rekonstrukcí).18  
 
Pokud pomineme Prahu, pak dalšími oblíbenými místy pro zahraniční turisty jsou Karlovy 
Vary, Františkovy Lázně, České Budějovice, Plzeň, Český Krumlov, Kutná Hora, Brno, Zlín, 
Znojmo, Brno, Mikulov, Folmava, Domažlice, Mariánské Lázně atd.  
 
Jednotlivé kraje, ale i obce či mikroregiony, se snaží „konkurenci“ Prahy čelit a usilují o rozvoj 
a o zvýšení příjezdové turistiky. Jedním z příkladů může být obec Petrovice u Karviné, kde 
byla v roce 2007 schválena akce „Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné“. 
Projekt je zaměřen především na zlepšení infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, rozvoj 
ubytovacích kapacit, sportovně – relaxační aktivity a zázemí, doplňkové služby.19 Dalším 
příkladem může být prezentace Plzeňského kraje, lázeňství a turistiky, společně s Českou 
centrálou cestovního ruchu se jednalo o seminář, který měl výraznou měrou přispět 
k propagaci České republiky.20 
 
Jedním z faktorů, které se podepisují na „propagaci“ konkrétních lokalit, může být i jejich 
zařazení na seznamy UNESCO. Co se světových památek týče, které jsou na seznamu 
UNESCO zapsány, jedná se například egyptské pyramidy, Velká čínská zeď, Kanadský národní 
park atd. Od roku 1992 jsou na seznamu UNESCO zapsány i památky České republiky.21 
 

                                                 
17 Nejnavštěvovanějším místům České republiky vládne ZOO Praha, Novinky,cz, 9. VIII. 2011.  
http://www.novinky.cz/cestovani/241269-nejnavstevovanejsim-mistum-v-cr-vladne-zoo-praha.html  
Nejlepší aktivity a památky: Česká republika. Trip Advisor.  
https://www.tripadvisor.cz/Attractions-g274684-Activities-Czech_Republic.html 
18 Statistika v cestovním ruchu (diskusní fórum). https://www.cestovni-ruch.cz/stat/diskuze.php 
19 Vyšší odborná škola Dakol a střední škola Dakol o. p. s, Střední odborné učiliště Dakol, Projekt: Zvýšení 
příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné. 
http://www.dakol-karvina.cz/www/cz/projektyskoly/projekt-zvyseni-prijezdove-turistiky-v-obci/ 
20 Prezentace plzeňského kraje, lázeňství a příjezdové turistiky. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 
10. XII. 2007. ttp://www.mzv.cz/beijing/cz/kultura_skolstvi_krajane/archiv_zprav/rok_2007/ceska_republika 
_krizovatka_evropy_2007/prezentace_plzenskeho_kraje_lazenstvi_a.html  
Moravskoslezský kraj rozjíždí public relations propagace. Infoportály, 2. IX. 2010.  
http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/4753-moravskoslezsky-kraj-rozjizdi-pr-propagace 
21 UNESCO Česká republika. Ministerstvo pro místní rozvoj. http://unesco-czech.cz  
Památky UNESCO v České republice. Info Česko. http://www.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=6856 
České dědictví UNESCO. http://www.unesco-czech.cz 
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V rámci České republiky patří mezi památky UNESCO (míněny jsou historické budovy či 
města již zmíněná Praha (historické centrum města ale i Průhonický park s rozlehlou 
botanickou zahradou, de facto ležící ve Středočeském kraji).22 Mezi další na seznamu 
UNESCO zapsané tuzemské památky patří mimo jiné centrum Českého Krumlova a Telče, 
kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, historické centrum 
Kutné hory, kulturní krajina Lednicko – Valtického areálu, jihočeské selské barokní domy ve 
vesnici Holašovice, zámek a zahrady v Kroměříži, renesanční zámek v Litomyšli, barokní 
sousoší Nejsvětější Trojice v Olomouci, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči 
a funkcionalistická vila Tugendhat v Brně.  
 
 1.7 Potenciál cestovního ruchu v České republice  
 
Zmínili jsme již využitá místa v rámci České republiky a místa nejnavštěvovanější, dále jsme 
popsaly nejčastější důvody návštěv naší země (tedy návštěva historických památek, nákupní 
turistika, návštěva známých atd.). Pojďme se ale podívat na zatím ne zcela vyčerpávajícím 
způsobem využitý potenciál cestovního ruchu v dalších oblastech. Pozornost bude věnována 
lázeňství a v dnešní době velmi rozšířené golfové turistice nebo oblasti turistiky pro seniory.  
 
1.7.1 Lázeňství  
 
Česká republika je se svými minerálními prameny a lázeňskými místy považována za 
lázeňskou velmoc.23 Tradice lázeňství je u nás téměř několiksetletá. Agentura Czech Tourism 
se v oblasti lázeňství zaměřila na velkou propagaci a je jedním z hlavních témat marketingu 
této agentury. Vše je dáno tempem poslední doby, výrazně se mění životní styl, přibývá 
stresu, nemocí a řada lidí již pochopila, jak je důležité pečovat o své zdraví a lázně se tak 
stávají velice vyhledávaným terčem odpočinku a relaxace. Czech tourismu se zaměřuje 
hlavně na sousední země, odkud by rády nalákaly cestující. Samozřejmě i u nás v tuzemsku se 
rozjíždí velká reklama na upozornění individuálních klientů. V zahraniční se pořádají lázeňské 
workshopy, které se snaží upozornit na dostupnost a možnost využití našich lázní. V rámci již 
zmíněného Czech Tourismu lze nalézt velmi podrobné informace o právě probíhajících akcích 
lázeňství a lze zde nalézt také velmi přehledně a podrobně zpracovaný lázeňský katalog,24 
který je uveden a připraven ve čtyřech jazykových verzích a to jak v češtině, tak především  
v ruském, německém a anglickém jazyce. Katalog lázní obsahuje informace o všech 
dostupných léčebných procedurách, podrobné informace přímo o konkrétních Vámi 

                                                 
22 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) neboli Agentura Organizace 
spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu byla ustavena v roce 1946.  
UNESCO se zabývá oblastí vzdělání, kultury a humanitních a sociálních věd. Programy UNESCO se zaměřují 
především zajištěním vzdělání pro všechny, podporují výzkum v oblasti životního prostředí, podporuje právo na 
kulturní sebeurčení a hlavně na ochranu přírodního a kulturního dědictví.  
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. http://www.unesco.org  
23 České lázně se v nové sezoně zaměřují na aktivní turisty. Czech Tourism, 3. IV. 2014.  
https://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/ceske-lazne-se-v-nove-sezone-zameruji-na-aktivni-t/ 
Odborné knihy a skripta v českém jazyce. Cestovní rch (diskusní fórum). 
https://www.cestovni-ruch.cz/skolstvi/knihy.php  
KAJLÍK, Vladimír; ČURDA, Jan; KOZLOVSKÁ, Magdalena; ŠVESTKOVÁ Olga; TRNKA, Milan; ZIMA Tomáš. České 
lázně a lázeňství. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2007. 
24 Lázeňský katalog. Česká centrála cestovního ruchu. http://www.czechtourism.cz/lazenstvi/lazensky-katalog/  
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vybraných lázních se seznamem hotelů přímo v místě. K prvnímu výraznějšímu nárůstu 
návštěvnosti v tuzemských lázních dochází v roce 2006. V roce 2007 navštívilo tuzemské 
lázně již okolo 650 675 hostů, z nichž 317 023 byli zahraniční hosté. Důsledkem hospodářské 
krize ovšem pak následující dva roky dochází k mírnému propadu. Prozatímní vrchol 
představuje rok 2011, kdy se hranice návštěvnosti vyšplhala na 700 000 hostů. Mezi 
nejnavštěvovanější lázně patří Mariánské, Františkovy Lázně, Luhačovice, Poděbrady, 
Jáchymov a Teplice. Nejvíce zahraničních turistů k nám do českých lázní míří z Rakouska, 
v roce 162 086 cestujících, z Ruské federace do České republiky přicestuje 83 631 tisíc turistů 
a další velmi početnou skupinu tvoří cestující z asijských zemí.  
  
1.7.2 Golfová turistika  
 
Stejně tak jako má Česká republika velký potenciál v lázeňství, stejně tak velkou možnost má 
stát se i golfovou destinací.25 Golf se v současné moderní době dostává dynamickým tempem 
do povědomí lidí a získává si oblibu tisíců nadšených hráčů, a to jak profesionálních tak 
amatérských a celých rodin. Sám prezident Mezinárodní asocace golfových operátorů 
(International Association of Golf Tour Operators, IAGTO), Peter Walton vidí situaci v České 
republice velmi pozitivně a říká: „Golf v České republice dosahuje tak vyrovnaně vysoké 
kvality, že tato země má potenciál stát se jednou z nejúspěšnějších golfových destinací ve 
střední Evropě.“26 V roce 2007 dokonce Česká republika získala titul „Neobjevená golfová 
destinace“. Golfová turistika nabízí velké množství příjmu v oblasti cestovního ruchu. 
Propagace golfové turistiky by měla být zaměřena na lidi v rozmezí 40-70 let, kteří jsou 
nadšenými hráči golfu, na golfisty, kteří cestují přímo za účelem hraní golfu a na golfisty, kteří 
se snaží objevit ještě něco více, než nabízí jiná evropská golfová hřiště. Hráči golfu jsou velmi 
prestižní lidé, disponující zpravidla dostatečným množstvím finančních prostředků, zajímající 
se o památky a tradiční kulturu a rovněž o golfové zboží nabízející se nejen v oblasti 
golfových hřišť. Česká republika nabízí velké množství výhod v této oblasti, a to především 
rozvinutou a stále se rozvíjející golfovou infrastrukturu, unikátní kombinaci přírodních krás 
s historickými památkami, kvalitními hřišti, která byla vytvořena ve spolupráci s předními 
golfovými architekty, dalším přínosem je velmi příhodné klima pro hru, kvalitní služby 
a výborný poměr cena-výkon. Dalším velkým kladem pro rozvoj golfové turistiky je rozvoj 
doplňkových aktivit v oblastech golfových hřišť, jak jsem již zmínila výše, lze proto trávit čas  
s celou rodinnou bez ohledu na to, zda jsou všichni členové rodiny aktivními hráči golfu či 
nikoliv Bezesporu velmi důležitým předpokladem je to, že Česká republika je považována za 
bezpečnou destinaci.  

                                                 
25 Golf: Úvod. Czech Tourism. http://www.czechtourism.cz/golf/uvod-1/  
26 WALTON Peter. Pohled Czech Tourism na propagaci České republiky jako golfové destinace. Czech Tourism.  
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 1.7.3 Turistika pro seniory  
 
Problém stárnutí (ageing) populace je velmi diskutovaných tématem již od zhruba poloviny 
20. století. Jde o změnu, se kterou se potýká celý svět. Celý problém je způsoben především 
stárnutím populace, a to důsledkem toho, že mladí lidé již dnes nezakládají rodiny v tak 
brzkém a mladém věku, jak tomu bývalo dříve. Tím pádem rostoucí počet seniorů v zemích 
Evropské unie představuje jednu z hlavních marketingových výzev oblasti cestovního ruchu.27 
V roce 2010 se senioři podíleli na delších dovolených (tj. 4 přenocování a výše) v odvětví 
cestovního ruchu 15 %. Senioři se díky kvalitní zdravotní péči cítí velmi dobře a chtějí si 
dopřát kvalitní dovolenou a své stáří si užít, cestování je pro ně mnohdy velkým „koníčkem“. 
Velmi důležitou myšlenkou a důležitým předpokladem pro rozvoj seniorského cestovního 
ruchu je vybudování kvalitních bezbariérových přístupů. Jako první s nápadem podpořit 
cestování seniorů přišlo Španělsko. Již druhým rokem aktivně pracuje na podpoře a vývoji 
této oblasti. Jedná se hlavně o podporu cestovního ruchu v zimním období pro osoby starší 
55 let prostřednictvím programu Europe Senior Tourismu. Jedná se o program, který 
finančně zvýhodňuje zájezdy lidem tzv. třetího věku. Nabídka se týká oblastí Andalusie 
a Baleárských ostrovů, kde je i v zimních měsících velmi příhodné klima. Europe Senior 
Tourismu je pilotní projekt na mezinárodní úrovni. Tento program si klade za cíl podpořit 
aktivní stáří evropské populace a stejně tak posílit ekonomickou činnost mimo hlavní letní 
sezónu a tím pádem přispět i k udržení pracovních míst v regionu a zmírnit nezaměstnanost. 
Z České republiky v rámci tohoto programu vycestovalo 369 osob a Česká republika tak 
zaujala 11. místo mezi zeměmi, které mohou čerpat dotace na tento program. Druhý ročník 
tohoto programu byl zahájen 1. října 2010. V České republice působí také řada organizací 
a cestovní kanceláře nabízí upravené zájezdy právě pro seniory. Jedním z nejviditelnějších je 
projekt „Cestování pro seniory“, který je zajišťován cestovní kanceláří OK-TOURS a. s. Tento 
projekt nabízí ozdravné pobyty pro seniory, kulturní akce a programy s volnočasovými 
aktivitami, dále jsou zde relaxační a wellness pobyty přizpůsobené potřebám seniorů. 
Mottem tohoto projektu je, že i seniorský věk může být velmi aktivní a plný zážitků, na 
navazování nových přátelství a vztahů není nikdy pozdě a hlavní myšlenkou se stává, aby 
senioři necestovali sami a necítili se opuštěně. Velmi přínosné jsou i cestovní programy 
upravené např. pro kardiaky a diabetiky, kteří mají po celou dobu pobytu zajištěnou dietní 
stravu, která je upravená jejich potřebám.  
  

                                                 
27 KLUFOVÁ, Renata; NÝVLTOVÁ, Jana; FRANCOVÁ, Vendula. Potenciál cestovního ruchu seniorů v České 
republice. Sborník ze XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava 2010. http://konference.osu.cz/ 
cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Geografie_cestovniho_ruchu/Potencial_cestovniho_ruchu_senioru.pdf 
JANČO Milan a kolektiv. Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. Národní památkový ústav, Praha 2009. 
ISBN 978-80-87104-47-7. https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7328-
jak-dobyt-hrad-pamatky-takrka-bez-barier-2 
VOCELOVÁ, Marie. Cestování seniorů. CzechTourism, 2009. 
http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/cla nky/09_03_09_seniorsky_cr.pdf 
KLUFOVÁ, Renata; NÝVLTOVÁ, Jana; FRANCOVÁ, Vendula. Senior Tourism Potential in the Czech Republic. XXII. 
Sjezd České geografické společnosti, Ostrava, 31. srpna – 3. září 2010. http://konference.osu.cz/ 
cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Geografie_cestovniho_ruchu/Potencial_cestovniho_ruchu_senioru.pdf 
Samozřejmostí jsou i rehabilitační cvičení a celodenní pomoc a dohled odborné asistentky. Dalšími možnostmi 
je například cestování s domácími mazlíčky, s vnoučaty atp. 
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Graf: Názorné poukázání pomocí grafu na stárnutí popuplace a podílu lidí starších 60+ mezi 
občany.28 
 

 

                                                 
28 Návrh základních principů Národního programu přípravy na stárnutí populace na období let 2003 až 2007. 
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2001 č. 1181, k Návrhu základních principů Národního 
programu přípravy na stárnutí populace v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 9. V. 2005. 
http://www.mpsv.cz/cs/1072 
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2. Bezpečnostní aspekty  
 
Turisté často velmi citlivě reagují na bezpečností výkyvy ve svých potenciálních cílových 
destinacích a velmi značně je bezpečnostní situace ovlivňuje v rozhodování, kde budou trávit 
svou dovolenou.  
  
I z tohoto důvodu se konkrétní země nebo lokality trvale snaží budovat svou „image“ jako 
bezpečné lokality či bezpečné destinace. Stačí se podívat do některých průvodců, kde téma 
bezpečnosti nechybí. Totéž platí i pro rubriky portálu Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky, kde je integrálně zakotvena část s bezpečnostními doporučeními pro občany 
České republiky cestujícími do zahraničí.29 Nemusí se přitom ihned jednat o válečný konflikt 
nebo masové nepokoje. Své může vykonat u tzv. obyčejná kriminalita. 
 
2.1 Nejčastěji zmiňovaná negativa v rámci České republiky  
  
Je především mimo jiné nutné sledovat, jak v tomto srovnání vyznívá Česká republika, jaká 
negativa, včetně bezpečnostních jsou v souvislosti s touto zemí nejčastěji zmiňována.30 
  
Dle výše zmíněných zjištění a statistických údajů jasně vyplývá, jak je cestovní ruch pro rozvoj 
všech ekonomik důležitý, a to nejen pro Českou republiku. Na tomto místě je tedy více než 
vhodné zmínit jedny z nejčastějších bezpečnostních a kriminálních problémů se kterými se 
potýká naše republika, a které by případně mohly příjezdový cestovní ruch ohrozit. V této 
souvislosti spolupracuje Česká republika s mnoha světovými ale i tuzemskými organizacemi 
zaměřující se na problematiku cestovního ruchu.  

  
Jedná se hlavně o sběr potřebných informací, které jsou nezbytné k rozvoji této oblasti. 
Zapojením se do těchto světových organizací má Česká republika možnost získat spoustu 
kvalitních informací a zkušeností ostatních zemí, je tak umožněn přístup k marketingovým 
tahům a analýzám na světovém trhu a je umožněno zkvalitnit rozvoj.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj uvedené téma sleduje i po linii sdílení informací v rámci 
některých mezinárodních organizací – Světová organizace cestovního ruchu (United 
Nations World Tourism Organization, UNWTO), Organizace pro hospodářskou spolupráci  
a rozvoj), Evropská komise, Visegrádská čtyřka, Středoevropská iniciativa.31 
 
Česká centrála cestovního ruchu, tzv. Czech Tourism, která má za úkol a hlavní cíl propagovat 
Českou republiku v oblasti cestovního ruchu a přilákat tak nové cestující a turisty proto 
sestavila „program“ či souhrn 55 nejčastějších překážek rozvoje cestovního ruchu,32 na které 

                                                 
29 Aktuální doporučení a varování. Ministerstvo zahraničních věcí. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html  
30 Travel and Living Abroad, Europe, Czech Republic. Foreign Travel Advice. 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/czech-republic  
31 Cestovní ruch v České republice. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Praha, 2011.  
Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism – Český systém kvality služeb. Klub českých turistů, 
13. XI. 2018. https://www.kct.cz/cms/csks-new 
32 55 překážek rozvoje cestovního ruchu. Tyl.cz, 2002. 
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bude poukázáno. Tento souhrn byl sestaven v listopadu roku 2002 tehdejším ředitelem 
Czech tourismu Davidem Gladišem. Údaje na jejichž základě je tento seznam překážek 
sestaven se opírá o údaje z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), 
Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK), Sdružení podnikatelů a v pohostinství 
a cestovním ruchu (HO.RE.KA), Pražská informační služba (PIS), Pražská asociace kongresové 
turistiky (PAKT), Pražský Hrad, Státní ústav památkové péče (SÚPP), Klub českých turistů 
(KČT), Evropské středisko ekologické a se zemědělstvím související turistiky (European Centre 
of Ecological and Agricultural Tourism, ECEAT), Cestovní kancelář Ave, dále pak ještě 
zastupitelské úřady České republiky v Kanadě, ve Spojeném království, Francii, Spojených 
státech amerických, Španělsku, Belgii, Nizozemsku, Rakousku a Ruské federaci. Co se 
nejčastějších problémů týče, a které jsou vytýkány samotnými cestujícími, jedná se hlavně  
o problém kapesních krádeží, bezdomovectví, prostituce v hlavním městě Praze a zejména  
v jejím historickém centru, dále pak problém falešných směnáren a směnárníků, okrádání 
turistů, klamavá reklama směnáren, taxislužby, okrádání turistů v restauracích, nefungující 
systém kontrol a jazyková nevybavenost revizorů v městské hromadné dopravě, jakožto ale  
i pracovníků v oblasti pohostinství a služeb. Dalšími problémy jsou např. vízové povinnosti. 
 
Příkladem může být Kanada (problém je zde takový, že Česká republika nemá svá 
velvyslanectví v Kanadě, formulář pro vízovou povinnost není umístěn ke stažení na 
internetu, což je v dnešní době velmi běžná a hlavně pro mnoho lidí velmi vítaná záležitost, 
formuláře je tedy potřeba posílat poštou, což je velmi zdlouhavé, kanadští touroperátoři se 
proto nepouští do realizace zájezdů do České republiky), dalším negativním jevem je stav 
některých nádraží, největším problémem je Hlavní nádraží kde, jak si jsou všichni dobře 
vědomi, je velká kumulace lidí bez domova, všeobecně problém kriminality, kumulace 
nevěrohodných lidí, narkomanů a tím související riziko nebezpečí, dalšími nádražími jako je 
Florenc a Nádraží Holešovice problém zdaleka nekončí. Dalším problémem je nedostatečná 
podpora rozvoje cestovního ruchu, cestovních ruch není považován za právoplatný zdroj 
finančních prostředků. Je zde také problém nedostatku atraktivního využití, doprovodného 
programu a akcí, kromě památek, např. při nepřízni počasí, mimo hlavní sezónu a spoustu 
dalšího. Nejčastěji zmiňovaným faktorů bude věnována pozornost v následujících pasážích. 
  
 2.2 Kapesní krádeže  
 
Jedním z takových fenoménu ohrožení bezpečnosti a omezování lidských svobod jsou 
kapesní krádeže. Pro tzv. „kapsáře“ jsou nepozorní cestující a přeplněné památky přímo 
rájem. „Kapsáři“ vyhledávají hlavně místa s velkým počet lidí, vyčkávají především na situace, 
kdy je člověk nepozorný, neopatrný, a to především v zacházení se svými osobními věcmi. 
„Kapsáři“ kradou velmi rychle a nepozorovaně, vyhlídnutou věc dokážou často odcizit již za 
pouhé dvě sekundy, okradený většinou zjišťuje, že okradený vůbec byl až mnohem později, 
kapsáři často pracují ve skupinkách, odcizené věci maskují přehozenými částmi oděvů přes 

                                                                                                                                                         
http://www.tyl.cz/downloads/clanky-soubory/87-16-55_prekazek_cestovniho_ruchu.pdf  
VACHO, Roman. Největší překážkou pro rozvoj cestovního ruchu v naší vlasti vymyslela námi zvolená vláda. 
Roman Vacho; Národní federace hotelů a restaurací České republiky, 21. II. 2004. http://www.romanvacho.cz/ 
nejvetsi-prekazku-pro-rozvoj-cestovniho-ruchu-v-nasi-vlasti-vymyslela-namizvolena-vlada/  
Ministr se osobně zasadí o odstranění překážek rozvoje cestovního ruchu. Hory Doly, 29. VI. 2005. 
https://www.horydoly.cz/business/ministr-martinek-na-prochazce-prahou.html?akce=41746 
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ruce a ve většině případů si svojí oběť vytipují, protože z krádeže samozřejmě chtějí mít co 
největší prospěch. Je vydáno mnoho doporučení jak se účinně chránit, před takovým typem 
krádeží.33 V našem hlavním městě Praze se jedná hlavně o letáčky umístěné v prostředcích 
Městské hromadné dopravy. Letáky jsou doprovázené nápisem „Pozor na krádeže“,  
v anglickém jazyce „Beware of Pickpockets“. Dalšími účinými doporučeními jsou např.: 
vyhýbat se větším skupinám lidí a v případě, že už se člověk v takové skupině lidí ocitne, je 
vhodné se co nejdříve vzdálit, pečlivě vybírat zavazadlo, nejlépe s několika typy uzavírání 
a neustále své věci kontrolovat, tašky, batohy apod., kde jsou uložené doklady, peníze 
v hotovosti apod., by se neměly nosit na zádech kam člověk nevidí, nejvhodnější je uložit si 
takovéto cennosti do vnitřních kapes ošacení nebo zvolit takové „zavazadlo“, které bude 
moci mít člověk těsně u těla a tak aby na něj viděl, v případě, že už jsou cenné věci uložené 
do tašky, nikdy je nenechávat na vrchu. Osobní doklady a platební karty nenosit společně 
v peněžence, upřednostňovat bezhotovostní platební styk a nenosit u sebe příliš mnoho 
hotovosti, při takovémto typu placení nebo v případě výběrů z bankomatů je zapotřebí vždy 
si všímat svého okolí, zda Vás někdo při činnosti nepozoruje, v případě nákupů, nikdy 
nenechávat své osobní věci bez dozoru v nákupních košících, stejně tak, když si člověk na 
cestách odloží svrchní oděv, nenechávat v něm žádné osobní věci, neodkládat a nenechávat 
věci v autě, pokud se od něj chystáte ještě vzdálit. Policie České republiky připravila 
preventivně informační kampaň s názvem „Obezřetnost se vyplácí“, která je zaměřená právě 
na kapesní krádeže a účinnou ochranu před nimi. Cílem této kampaně je hlavně to, aby se 
lidé naučili dávat si pozor na své osobní věci. Lidé jsou informováni především formou letáků 
a plakátků s motivy jednoho z nejčastějších míst kam kapsáři útočí, což jsou zadní kapsy 
u kalhot, kapsy u saka, kabelky a batohy. Kampaň probíhala společně ve spolupráci 
s obchodními řetězci a to především v období vánočních svátků, kdy je na těchto místech 
velká kumulace lidí, konkrétně ve dnech od 1. prosince 2011 do 10. ledna 2012. Za rok 2011 
bylo na území celé České republiky nahlášeno 12 029 tisíc skutků, z toho 50,84 % na území 
Prahy.  
 
V případě, že se někdo stane svědkem kapesní krádeže, není od věci připomenout, jak je 
vhodné postupovat. Pokud je „kapsář“ přistižen v obchodech či dopravních prostředcích je 
nutné upozornit na něj ostrahu objektu, prodavače či řidiče dopravního prostředku. 
Poškozený by se měl vždy varovat. Pokud pachatel i nadále ve svém jednání pokračuje, 
neprodleně oznamte tuto skutečnost na Policii České republiky. Pokud se rozhodnete 
pachatele zadržet sami, buďte velmi obezřetní, pachatelé budou nejspíše v takové situaci 
velmi agresivní, nehledě na to, že v mnoha případech pracují celé organizované skupinky. 
Ochrana zdraví a života má vždy přednost před majetkovou újmou. Pokud se ovšem stanete 
naopak obětí trestného činu kapesní krádeže a to především dokladů, platebních karet, 
mobilních telefonů je potřeba neprodleně kontaktovat Policii České republiky, v případě 
odcizení platební karty je nutné kontaktovat příslušnou banku a požádat o zablokování 
platební karty, ohlášením krádeže dokladů zabráníte jejich dalšímu zneužití. Policie České 
republiky v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy zřídila celou síť pouličních 

                                                 
33 Portál Magistrátu hlavního města Prahy, Prevence kriminality. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/ 
magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/prevence_kriminality/index.html 
EXNER, Oskar. Kapsářům v Praze zvoní hrana. Portál Magistrátu hlavního města Prahy, 4. II. 2011. 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_praze/bezpecnost/kapsarskych_utoku_ubylo.html  



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Kocourková, Odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu (2017_C_10) 

 

 
19 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz  

kamer, které napomáhají k usvědčování pachatelů. Policisté působí ale i preventivně a to 
hlavně navýšením počtu policistů a strážníků. Vznikl také tzv. KAPSA tým, který odhaluje tuto 
trestnou činnost přímo v terénu. Na území hlavního města Prahy působí celkem 
10 kriminalistů specializujících se na problematiku kapesních krádeží.  
 
Kapesní zloději ovšem nejsou jen občany České republiky. Českou republiku, hlavně Prahu si 
oblíbili zloději z celé Evropy. Jedná se hlavně o občany Bulharska a Rumunska (významný 
podíl pak tvoří etničtí Romové). Nezřídka jsou „nejaktivnějšími členy“ gangů děti. Je to 
způsobeno hlavně nízkými tresty za malé krádeže a nedokonalostí azylové politiky.34 
Příkladem může být zadržení občana Bulharska přímo v centru hlavního města Prahy. Byla  
u něj nalezena taška s oděvy, které byly označeny originálními cenovkami z obchodu. Cizinec 
se ovšem prokázal legitimací s žádostí o azyl a byl propuštěn. Do skončení azylového řízení 
tudíž může na území České republiky beztrestně žít, ačkoliv je úředně vyhoštěn. V roce 2003 
byl vypracován projekt „Bezpečná Praha“, jehož hlavním cílem je přispět ke snížení 
kriminality na území hlavního města Prahy a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel, turistů 
a návštěvníků metropole. Mezi pražany a turisty se pohybují policisté v civilu a k řešení 
problémů napomáhá i zapojení cizinecké policie35. V rámci tohoto programu strážníci 
kontrolují i žebrání a chování bezdomovců a dohlíží na pořádek a cestování těchto lidí 
v prostředcích městské hromadné dopravy (k této problematice viz níže).  
 
Krádeže se nedějí pouze na území hlavního města Prahy, z uváděných příkladů je jasně 
patrné jak lidé pachatelům jejich trestnou činnost usnadňují. Jedním z příkladů37 může být 
turista ze sousední země, který si svou peněženku odložil v nákupním vozíku na již 
zakoupené zboží. V místě východu kde se pohybovala větší skupinka osob, ztratil nad svými 
věcmi dohled. Mezi hloučkem lidí se nejspíše pohyboval i „kapesní zloděj“, který využil 
chvilkové nepozornosti a osobní peněženku odcizil. Na území Prahy dále funguje obvodní 
ředitelství Praha, vzniklo roku 2004. Přímo v centru Prahy na Jungmanově náměstí je 
umístěno oddělení „Můstek“, které má za úkol hlavně příjem oznámení od zahraničních 
turistů a z tohoto důvodu je zde i nepřetržitá služba tlumočníků. Nejvíce vytížené je i služební 
místo v Krakovské ulici, kde se odvíjí atraktivnost centra Prahy a kumulace zahraničních 
turistů. Na závěr předkládám statistiku krádeží věcí za jízdy v dopravním prostředku za rok 
2002, zjištěno bylo celkem 320 krádeží, objasněno bylo pouze 3,75 %, 7 pachatelů bylo z řad 
recidivistů, 2 děti, 1 mladiství. Škody v řádech tisíců korun bylo zjištěno celkem 5 132 korun.  
 
2.3 Bezdomovectví  
 
Bezdomovectví36 je pojem označující způsob života, kdy lidé žijí na ulici, nemají „domov“, co 
více často nemají ani sociální či zdravotní pojištění, finanční prostředky na život, příbuzné, 

                                                 
34 Bulharské dívky. Ministerstvo vnitra Čeksé republiky, 25. XI. 2004. 
www.mvcr.cz/soubor/bulhar-divky-pdf.aspx 
35 Nulová tolerance kriminality v centru Prahy. Pražský strážník, 2006, s. 1, s 4 až 7.  
http://test.mppraha.info/images/Prazsky_straznik/pdf/2006/prazsky-straznik-01-2006.pdf 
37 Krádež peněženky. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 28. VII. 2011. 
http://www.policie.cz/clanek/kradez-penezenky-165354.aspx  
36 Bezdomovectví, definice pojmu. Bezdomovci. 
http://www.bezdomovci.estranky.cz/clanky/definice-bezdomovectvi.html  
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kteří by jim v takovýchto životních chvílích pomohli atd. „Bezdomovci“ jsou fenoménem, a to 
nejen v České republice, ovšem jako obyvatelé České republiky či přímo hlavního města 
Prahy víme, že není v mnoha případech o kontakt s takovým člověkem stát. Nikdo si určitě 
nedokáže představit situace, v jakých se člověk musel ocitnout a stát se „bezdomovcem“ 
stejně tak si ale nikdo nedokáže představit trávit čas s takovým člověkem na cestě do 
zaměstnání, nehledě na to, pokud se podíváme na pohled zahraničních cestujících. 
„Bezdomovci“ jsou bohužel stále chápáni jako potencionální zdroj nebezpečí. Rozlišujeme 
několik typů bezdomovectví a to zjevné, skryté a potencionální. Jak bylo zmíněno výše, 
pojem bezdomovectví je určitým fenoménem, ovšem znalosti o tomto problému jsou na 
velmi nízké úrovni, (před rokem 1989 bezdomovectví téměř neexistovalo, kdo nebyl 
zaměstnán, byl obviněn z příživnictví nebo byl umístěn do psychiatrické léčebny). Po roce 
1989, kdy se dekriminalizovalo příživnictví „bezdomovců“ značně přibývá. Problém je spojen 
hlavně s migrací, propouštěním a amnestováním vězňů, privatizací, rušení podnikových 
ubytoven atd. Ústava České republiky ani žádný jiný ústavní zákon nezaručuje právo na 
bydlení. V Listině základních práv a svobod je sice zakotveno právo na zajištění základních 
životních podmínek, ale ty už blíže definovány nejsou, tudíž nikdo nemá právo zajistit nebo 
požadovat zajištění bydlení.  
 
Stejně tak není v našem právním řádu blíže specifikován pojem bezdomovectví.  

  
Je zde několik možností jak pomoci „bezdomovcům“ a to zejména funkcí tzv. azylových 
domů, které poskytují pobytové služby osobám v přechodném období jako je, v našem 
případě především ztráta domova, a to hlavně prostřednictvím poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, pomoc při zajištění osobních záležitostí. Dále tu jsou tzv. nízkoprahová denní 
centra, která zajišťují ambulantní péči, případně terénní pomoc, zahrnují činnosti jako pomoc 
s osobní hygienou, poskytnutí stravy a vyřízení osobních záležitostí. Dále tu jsou i specifické 
terénní programy na pomoc, jsou poskytovány lidem, kteří vedou riskantní způsob života, 
a kteří jsou tímto způsobem života ohroženy, jsou to zejména domy na půl cesty pro mládež 
do 26 let nebo tzv. Job kluby, které pomáhají najít lidem zaměstnání. Od roku 2007 jsou 
zavedeny standardy sociálních služeb, které jsou závazné i pro zařízení poskytující sociální 
pomoc. Organizace zabývající se bezdomovectvím jsou např. státní správa a samospráva 
(jako je vláda České republiky nebo ministerstva, především Ministerstvo práce a sociálních 
věcí), dále neziskové organizace a církve (jako je Armáda Spásy, Naděje, Česká katolická 
Charita). Jednou z nejvýznamnějších organizací působící v rámci Evropy, která se potýká 
s problémem bezdomovectví je FEANTSA. Činnost této organizace zaštiťuje Evropská komise, 
která se snaží formulovat základní teze a fakta o vzniku bezdomovectví a jejich dopady na 
společnost.37  

  
Věková struktura „bezdomovců“ v rámci České republiky vypadá dle výše uvedeného zdroje 
následovně: 4 % „bezdomovců“ jsou ve věku 0-18 let, 9 % ve věku 18-25 let, 19 % ve věku 
25-40 let, 28 % ve věku 40-50 let, 25 % ve věku 50-62 let a 15 % „bezdomovců“ jsou osoby 
starší 62 let. Pro srovnání údaje ze sčítání „bezdomovců“ v Praze roce 2004, celkově bylo 

                                                 
37 Sčítání bezdomovců na území hlavního města Prahy: Závěrečná zpráva. Magistrát hlavního města Prahy, 
2010.  http://socialni.praha.eu/public/44/9f/ae/1877854_502943_zaverecna_zprava_scitani_bezdomovcu 
_hmp_2010.pdf 
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sečteno 3 096 osob, nejvíce lidí bez domova bylo v produktivním věku mezi 25 a 60 lety 
(73 %), do 25 let bylo 14 % lidí, nejméně početná byla skupina lidí nad 60 let (9 %), 
u ostatních nezjištěno. Okolo 25 % tuzemských bezdomovců jsou invalidní důchodci, cca  
25 % „bezdomovců“ má zkušenost s dětským domovem, 15 % s psychiatrickou léčebnou a 35 
% s vězením. Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání, tak 34 % „bezdomovců“ jsou 
vyučeni, 30 % má základní vzdělání, 7 % středoškolské s maturitou, 6 % středoškolské bez 
maturity, 1 % vyšší než středoškolské vzdělání, 1 % nedokončené základní vzdělání. U 21 % 
nebylo vzdělání zjištěno. 60 % „bezdomovců“ jsou mimopražští, 30 % jsou Pražané, 7 % 
Slováci a 3 % ostatní cizinci.  
  
Vůči „bezdomovcům“ a dalším exkludovaným osobám jsou často vedeny tři základní postoje 
a názory. Prvním a nejčastějším je „mohou si za to sami“, tento postoj zaujímá většina 
politiků a na tomto základě staví restriktivní politiku. Omezují hlavně podporu  
v nezaměstnanosti, snaží se „bezdomovce“ vytlačovat na okraje měst apod., druhý postoj 
můžeme nazvat jako tzv. strukturálně ekonomické pojetí, podle tohoto je bezdomovectví 
důsledkem globalizace a vyhrocené tržní ekonomie. Spousta továren se přesouvá do Asie  
a v Evropě pak není práce pro místní lidi. Třetí paradigma tvrdí, že nezaměstnanost a ztráta 
domovů je způsobena nedostatkem kontaktů se systémem, lidé nevědí, kde a jak hledat 
pomoc.  
  
Bezdomovectví je jeden z problémů současné doby a společnosti. Obzvláště v oblasti 
cestovního ruchu může problém bezdomovectví znamenat odliv potencionálních turistů, 
případně menší příjezdovou návštěvnost, a to nejen Prahy.38 
 
2.4   Prostituce v hlavním městě  
 
Dalším problémem, který ovlivňuje příjezdový cestovní ruch je podle Centrály českého 
cestovního ruchu prostituce v hlavním městě, zejména v jeho historické části.  
  
V následujícím odstavci je stručně nastíněna snaha o odstranění prostituce z hlavního města 
Prahy, respektive to, co bylo o tomto problému uvedeno v médiích. Jak účinně bojovat v boji 
proti tomu odvětví. Dle uveřejněných článků se tento problém zdá jako částečně vyřešený. 
Ovšem co se v rámci České republiky může zdát jako problém a zdroj potencioálního odlivu 
zahraničních cestujících, je v mnoha zemích naopak jeden ze zdrojů a možností jak turisty 
nalákat. Známé je tím zejména Thajsko, které se na „turistice za prostitucí“ celkem úspěšně 
proslavilo. Nyní již krásy Thajska jezdí obdivovat i lidé vyhledávající jiné kvality země.  
 

                                                 
38 Bezdomovectví v hlavním městě Praze, Městské centrum sociálních služeb a prevence, oddělení Analýz  
a vzdělávání, červen 2004.  
HORÁKOVÁ, M. Výzkum bezdomovství v Evropě. Sociální politika. 1996, č. 2, s. 13.  
Draft Joint Report on Social Inclusion – Frequently Asked Questions, Brussels 2003, s. 1. European Federation of 
National Organisations Working with the Homeless.  
Draft Joint Report on Social Inclusion – Frequently Asked Questions, Brussels 2003, s. 1.  
ŠTECHOVÁ M.; LUPTÁKOVÁ M.; KOPOLDOVÁ B. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. Institut 
pro Kriminologii a sociální prevenci, Praha, 2008. http://www.ok.cz/iksp/docs/344.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Kocourková, Odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu (2017_C_10) 

 

 
22 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz  

Náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek popisuje problém prostituce  
v hlavním městě, a jak se bude postupovat v boji proti ní. Jedná se hlavně  
o zavedení pravidel, jako jsou pravidelné lékařské prohlídky, placení daní, pojištění a hlavně 
provozování činnosti mimo ulice města. Se změnou zákona by souhlasili i kraje a všechny 
města, které Praha oslovila.39  
 
Boj s pouliční prostitucí je v rámci Prahy údajně účinný. „Prostitutky“ se přesunuly z centra 
města do privátních domů či do nočních klubů a v ulicích již nejsou téměř vidět. Doufejme, 
tedy, že alespoň tento problém je z části vyřešen a že turisty, kteří přijíždějí do Prahy za 
krásami historie, nebudou slečny na ulicích znepříjemňovat pobyt a rádi se do České 
republiky vrátí. Míněny jsou tím zejména turisté cestující do České republiky především za 
historickými památkami apod.  
 
Nejaktuálnější zprávy ohledně regulace prostituce v hlavním městě České republiky byly 
vydány 17. května 2012, k celé situaci se vyjádřil nynější primátor hlavního města Prahy 
Bohuslav Svoboda.40 Dle něj, by ke zlepšení situace napomohly pravidelné lékařské 
prohlídky. Pokud by žena nabízející erotické služby prohlídkou neprošla, nemohla by nadále 
svou práci vykonávat, tím by se samozřejmě napomohlo k regulaci prostituce a samozřejmě  
k zajištění větší bezpečnosti po zdravotní stránce.  
 
2.5 Jazyková bariéra  
 
Tlumočnictví je jednou z významných složek pomocí, pokud se ocitne občan České republiky 
v případě nouze nebo pokud se samozřejmě s nouzí potýkají turisté na území České 
republiky. Pokud neznáme rodilou řeč, kterou bychom se mohli domluvit v zahraničí, nebo 
pokud nejsou v zahraničí ochotni mluvit jinak, než svou rodilou řečí je často tlumočník jediná 
pomoc na kterou se můžeme obrátit.  
 
Tlumočnictví je nezbytný způsob dorozumění se s cizinci, právě v případech, kdy potřebují 
pomoci např. od Policie České republiky a v případě, že policisté a samozřejmě jiné složky 
integrovaného záchranného systému nejsou dostatečně jazykově vybaveni. Tlumočení je 
ústní projev, proto se značně liší např. od překladatelství, tlumočník musí mít vysoký stupeň 
znalostí daného jazyka, musí znát terminologii, a to i odbornou, aby se projev autora nelišil 
od přeloženého textu. Rozlišujeme několik druhů tlumočení, a to konsekutivní tlumočení, 
které je na jedné z nejvyšších úrovní, jedná se hlavně o zahraniční cesty, obchodní jednání 
apod., dále máme simultánní tlumočnictví, které je používáno na konferencích, seminářích  
a v neposlední řadě máme soudní tlumočnictví,41 které je z pohledu pomoci zahraničním 

                                                 
39 MAREK, Lukáš. Prostituce opustila ulice Prahy. Denik.cz, 5. VIII. 2011. 
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prostituce-opustila-ulice-prahy20110804.html 
Praha hodlá skoncovat s divokou prostitucí, chce zavést pravidla. Idovky, 9. X. 2010. 
https://www.lidovky.cz/domov/praha-hodla-skoncovat-s-divokou-prostituci-chce-zavest-
pravidla.A100909_160635_ln_domov_mev 
40 Primátor Svoboda: Regulace prostituce by byla složitá. Metro, 17. V. 2012. http://www.metro.cz/primator-
svoboda-regulace-prostituce-by-byla-slozita-pf3-/co-sedeje.aspx?c=A120517_160951_co_se_deje_jbs 
41 Tlumočnická doložka. Komora soudních tlumočníků České republiky.  
https://www.kstcr.cz/cz/profesni-informace-tlumocnicka-dolozka 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Kocourková, Odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu (2017_C_10) 

 

 
23 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz  

turistům nejdůležitější. Používá se hlavně při valných hromadách, zakládání společností, při 
změnách ve společenských smlouvách, při notářských zápisech, ale hlavně při soudních 
jednáních nebo pro policejní složky. Pro soudy je profese soudního překladatele a tlumočníka 
spojena do jedné osoby, soudní tlumočník je jmenován krajským soudem v místě 
tlumočníkova bydliště, ve zvláštních případech může být jmenován ministrem spravedlnosti. 
Činnost soudních tlumočníků upravuje Vyhláška o znalcích a tlumočnících (Vyhláška 37/1967 
Sb.). Všichni soudní tlumočníci jsou členy Komory soudních tlumočníků České republiky.  
 
Nárok na tlumočníka má podle Správního řádu v § 16 odst. 3 „Každý, kdo prohlásí, že 
neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má tedy právo na tlumočníka, zapsaného v seznamu 
tlumočníků, kterého si obstará na své vlastní náklady“. Ovšem podle Listiny základních práv  
a svobod má každý právo na tlumočníka. Podle Úmluvy o ochraně základních lidských práv  
a svobod má každý, kdo spáchal trestný čin právo na bezplatnou pomoc tlumočníka.  
 
Velkým krokem kupředu bylo zavedení pomoci cizinecké policie v rámci Plzeňského kraje,  
a to roku 2009. Ta poskytuje pomoc cizincům a uprchlíkům, a to zejména v oblasti právní  
a sociální, písemné i osobní pomoci při komunikaci s úřady a zajištění a zprostředkování 
tlumočnických služeb. Iniciativa vznikla hlavně z důvodu, že cizinci často byli velmi málo či 
případně nebyli vůbec informováni o právech a povinnostech vyplývajících např. z žádosti  
o pobyt42.  
 
Jak bylo nedávno zjištěno, příkladem problému jazykové nevybavenosti nebo neznalosti 
může být i to, že policisté v rámci České rpeubliky neřeší dopravní přestupky cizinců, než aby 
volali tlumočníka a proces takto prodlužovali.43 Tento problém uvedly například Lidové 
noviny, začátkem února 2012. V případě, že zastavený řidič prohlásí, že nerozumí, nemůže  
s ním být přestupek projednán na místě. V takovém případě je nutné zavolat tlumočníka, 
který je ovšem nákladný a navíc se prodlužuje i čas řešení problému, a to mnohdy i v řádech 
hodin.  
 
Každý se setkal nebo může setkat v zahraničí s protiprávním jednáním a může se ocitnout  
v případech, kdy bude potřebovat pomoc. Je samozřejmě problém, pokud neznáme rodnou 
řeč dané země, kde se právě nacházíme nebo se setkáme s policistou, který neovládá jiné 
jazyky. Zvláště pak například jazyk anglický, který je považována za jazyk světový. Tento 
problém jazykové bariéry, se ovšem policisté snaží řešit.44 Od roku 1998 funguje na 
Jungmanově náměstí služebna, dříve zvaná „Centrum“, nyní místní oddělení „Můstek“, toto 
oddělení bylo zmíněno již výše v souvislosti „kapesních krádeží“, kde se nachází personálně 
odpovídající policisté, kteří přijímají oznámení od cizinců. Toto oddělení vzniklo za vydatné 
podpory Magistrátu hlavního města Prahy a hlavní a nejdůležitější myšlenkou je zde zavedení 
nepřetržité pomoci tlumočníka. Jedná se většinou o dva až tři tlumočníky, kteří jsou 
k dispozici skutečně neomezeně a překládají nejčastější světové jazyky, jako je angličtina, 

                                                 
42 LOHROVÁ, P. Policejní specialista radí cizincům. Policie České republiky – Služba cizinecké policie. 
https://www.policie.cz/clanek/sluzba-cizinecke-policie-zpravodajstvi-policejni-specialista-radi-cizincum.aspx 
43 Cizince policisté nepokutují!, Nechtějí čekat na tlumočníky. Televize Nova; TN.cz, 13. II. 2012. 
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/cizince-policiste-nepokutuji-nechteji-cekat-na-tlumocniky.html 
44 Pražská policie vstříc turistům. Policie České republiky; Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. 
http://www.policie.cz/clanek/sprava-hl-m-prahy-aktuality-prazska-policie-vstric-turistum.aspx  
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italština, francouzština, němčina, ruština, španělština. V případě, že se vyskytne turista, 
potřebující pomoc s jiným specifickým jazykem, oddělení je schopné zajistit externího 
tlumočníka. Tlumočníci jsou hlavně schopni poskytnout své služby i policistům po celém 
území Prahy, včetně kriminálního oddělení. Je zde nutné zmínit, že tlumočníci nejsou na 
služebně jediní, kteří ovládají světové jazyky.  
 
Jedná se i o pozice recepčních, protože s těmi se turisté setkávají jako první. Samozřejmostí 
je i přístup k internetu přímo na recepci. Pokud problém příchozího turisty spadá pod 
kompetence tohoto oddělení, zabývají se jím strážníci, kteří jsou zrovna ve službě, vždy je 
jedná o minimálně dva policisty. Pokud ovšem recepční zjistí, že problém nespadá pod 
policii, snaží se pomoci jinak, a to například zprostředkováním kontaktu se zastupitelským 
úřadem konkrétního státu, jako jsou případy odcizení dokladů či platebních karet. Toto 
oddělení řeší i nestandardní situace jako je ztracení, nebo naopak ztráta někoho blízkého či 
někoho ze skupiny turistů nebo případy zapomenutí jména hotelů apod. Cizinci jsou za tuto 
pomoc velmi vděční, což svědčí i posílání děkovných dopisů. Aby služby cizincům, ale 
i obyvatelům České republiky byly kompletní, je do prostor oddělení Můstek umístěno 
i pracoviště cizinecké policie. Toto specializované pracoviště, ročně přijme cca okolo čtyř tisíc 
oznámení.  
 
Pokud se ocitne v zahraničí turista z České republiky a pokud se nalézá v situaci, kdy 
potřebuje pomoci, měl by zde vždy být zřízen Zastupitelský úřad České republiky. Pokud 
v místě Zastupitelský úřad zřízen není, můžeme se obrátit na Konzulární úřad, kteréhokoliv 
jiného státu Evropské unie. Tam by nám pochopitelně měli nejenom pomoci s daným 
problémem, ale zajistit i případnou službu tlumočníka. Další možností, která by se mohla 
v budoucnu stát velmi rozšířenou je i koncept „turistické policie“, kterou jsem zmiňovala již 
v úvodu a kterou se ještě budeme podrobněji zabývat, stejně jako konzulární ochranou 
občanů. Policisté by měli být velmi dobře jazykově vybaveni a samozřejmostí by mělo být 
ovládání několika světových jazyků.  
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3. Nadnárodní aspekty související s problematikou cestovního ruchu  
 
 V rámci této kapitoly budou zmíněny některé aspekty, které se v nadnárodním rámci týkají 
sledovaného tématu. Vedle fenoménu „Schengenského prostoru“ bude prostor věnován  
i mezinárodním organizacím pro oblast turismu.  
 
3.1 Schengenský prostor45 
 
Schengenský prostor je považován za jeden ze zásadních bodů možná až fenomému 
současné doby při zlepšení možnosti cestování a jednu z nyní již „odstraněných“ překážek 
rozvoje právě oblasti cestovního ruchu. V rámci Evropy se nyní můžeme pohybovat skoro 
neomezeně. Tzv. Schengenský prostor, často nazýván zkráceně jen jako Schengen, je území 
většiny evropských států, které jsou členy tzv. Schengenské dohody. Jedná se o princip 
svobody pohybu osob, které mohou překročit hranice států, které jsou členy tohoto 
společenství, bez toho, aby někdo kontroloval cestovní doklady či totožnost cestujícího. 
Prostor je označován podle vesnice Schengen v Lucembursku, kde byla 14. června roku 1985 
podepsána Schengenská smlouva. Poté zde byla roku 1990 podepsána prováděcí úmluva. Co 
se historie týče za předchůdce dnešní Schengenské dohody je považována tzv. 
Saarbrückenská dohoda z roku 1984. Ta byla tehdy uzavřena mezi Německem a Francií na 
základě stupňujících se protestů řidičů kamionů, kteří trávili spoustu svého času, mnohdy 
samozřejmě i mimo pracovní dobu, v nekonečných frontách na hranicích. K nim se posléze 
přidaly Belgie, Lucembursko a Nizozemska, které již dříve mezi sebou vytvořili celní unii 
známou jako Benelux, s omezenými kontrolami na vnitřních hranicích. Kontroly na hranicích 
ovšem ani po podepsání nebyly zrušeny ihned. Těchto výše zmíněných pět zemí proto 
podepsalo roku 1990 právě tzv. prováděcí úmluvu a teprve na základě této úmluvy byly 
připraveny podmínky pro otevření hranic. Jednou z hlavních podmínek bylo vytvoření tzv. 
Schengenského informačního systému. V březnu roku 1995 pak byly po dlouhém čekání 
odstraněny hraniční kontroly. V současné době zahrnuje Schengenský prostor všechny 
členské státy Evropské unie kromě Spojeného království a Irska, které sice Schengenskou 
dohodu podepsaly, ovšem účastní se pouze na policejních a justičních věcech. Kypr, smlouvu 
také podepsal, ale požádal o odklad pro své plné členství. Monako, San Marino a Vatikán 
členy nejsou, ale hraniční kontroly se zde neprovádějí. Co se zámořských území týče, nejsou 
všechny automaticky zahrnována do Schengenského prostoru společně se členskými státy. 
Jsou zde začleněny např. španělské Kanárské ostrovy, portugalské Azory a Madeira 
začleněny také jsou, naopak francouzská zámořská území do prostoru nepatří.  
 
Co se principu Schengenského prostoru týče, jedná se vlastně o zavedení společné vízové 
politiky a zavedení účinných kontrol vnějších hranic, hranice vnitřní ve své podstatě 
neexistují. Na vnitřních hranicích ovšem lze kontroly dočasně obnovit, pokud to požaduje 
zajištění bezpečnosti státu či veřejného pořádku. Občané jakéhokoliv státu mohou svobodně 

                                                 
45 The Schengen Area and Cooperation. Summaries of European Union Legislation. 3. VIII. 2009. 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum 
_imm igration/l33020_en.htm 
Travelling in the European Union; Schengen. Ministerstvo vnitra České republiky, 11. XII. 2017. 
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21672750&docType=ART&chnum=2 
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překračovat hranice celého Schengenského prostotu, bez jakýkoliv formalit, vízových 
povinností apod. Neomezeně mohou hranice Schengenského prostotu využívat rodinní 
příslušníci osob používající právo Společenství na volný pohyb osob, a taktéž osoby třetích 
zemí.  
 
Občany třetích zemí můžeme rozdělit do dvou skupin a to na občany, kteří podléhají vízové 
povinnosti a občany, kteří nepodléhají vízové povinnosti. Volný pohyb osob, bez vízové 
povinnosti se týká hlavně občanů žijící v některém z členských států a kteří z titulu své státní 
příslušnosti nepodléhají vízové povinnosti, nebo v případě, že je občan držitelem platného 
pobytového víza pro rodinného příslušníka, tj. Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana 
členského státu Evropské unie. Doba pobytu v jiném členském státu Evropské unie poté 
nesmí překročit 3 měsíce. Pokud ovšem nevlastníte obdobná povolení, dále spadáte do 
kategorie osob podléhající vízové povinnosti. Pobyt v Schengenském prostoru se sčítá, stejně 
tak jako osoby bez vízové povinnosti tak i osoby s vízovou povinností mohou strávit na území 
členských států období 3 měsíce bez víza v období během půl roku. Toto omezení se netýká 
osob, kterým bylo vydáno pobytové povolení. Toto vízum umožňuje vstup i do ostatních 
zemí prostoru Schengenu. Co se týče úpravy silničních přechodů, byly v podstatě zrušeny. 
Byly zrušeny závory, zátarasy i úpravy rychlosti, řidič by se měl dozvědět o svém vstupu do 
jiné země, pouze z informačních tabulí s 12 zlatými hvězdami a s označením státu. Přechod 
hranic jiného státu mimo vyznačený prostor, např. ve volné krajině je podle článku 6 
Schengenské smlouvy z roku 1985 povolen občanům bydlícím v obcích těsně přilehlých ke 
státním hranicím.  
 
Zajišťování bezpečnosti v příhraničních oblastech je po zrušení kontrol zajišťována kooperací 
policie obou sousedních zemí. Jsou k tomuto účelu vybaveni specifickými pravomocemi, 
včetně možnosti působit v případě potřeby i na území druhého státu. Kontroly osob a ostatní 
kontrolní opatření však nesmějí mít charakter hraničních kontrol. Pravidla Schengenského 
prostoru dávají povinnost členským státům provádět kontrolu osob na území svého státu za 
účelem regulace kriminality, nelegální migrace v souladu s národní legislativou. Tato 
opatření či kontrola však musí splňovat určitá pravidla: nesmí se jednat o kontrolu hranic 
státu, vychází se z všeobecných policejních informací a zkušeností a cílem je bojovat hlavně 
s příhraniční kriminalitou, kontroly jsou plánované a systematické a odlišují se od kontrol 
osob na vnějších hranicích, kontroly jsou prováděny na základě namátkového výběru. 
V případě, že by vznikla reálná hrozba pro veřejný pořádek či vnitřní bezpečnosti České 
republiky, má vláda České republiky možnost zavést kontroly vnitřních hranic státu, 
k takovému kroku má právo uchýlit se pouze za mimořádných okolností, zavedení hranic 
musí být dočasné a bude moci trvat pouze omezenou dobu. Zpravidla 30 dní. Důležitou 
součástí Schengenského prostoru je Schengenský informační systém. Schengenský 
informační systém (SIS) poskytuje informace o osobách a věcech a slouží zejména k pátrání 
po těchto složkách. Jedná se zejména o informace o osobách, u nichž se žádá o zatčení  
a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo o osobách u nichž se žádá o vzetí 
do předběžné vazby, dále se jedná o osoby třetích zemí, kterým se odepřen vstup do 
Schengenského prostoru, osoby, které jsou pohřešované nebo osoby, které v zájmu zajištění 
své bezpečnosti jsou pod policejní ochranou, osoby u nichž je třeba zjistit pobyt pro účely 
trestního řízení, osoby nebo předměty, které jsou předmětem specifické skryté kontroly,  
o ztracených nebo hledaných předmětech za účelem zajištění důkazů v trestních řízení. 
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Prověření záznamů v Schengenském informačním systému patří od 1. září 2007 ke 
standardní součásti důkladné prohlídky občanů třetích zemí. Kontrola osob využívajících 
práva Společenství je možná za určitých podmínek. V rámci kontroly je možné 
v Schengenském informačním systému vyhledávání informací, zda nejsou cestovní doklady 
odcizené, neoprávněně užívané, ztracené či neplatné. V tomto případě se jedná o rámec 
minimální kontroly. Na nepravidelné bázi kontroly, tj. nesystematicky je možná kontrola 
osob používající práva Společenství na volný pohyb osob za účelem zjištění, zda nehrozí 
reálné riziko ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti, mezinárodních vztahů daného státu. 
Záznam v Schengenském informačním systémů sám o sobě neznamená odepření vstupu na 
toto území. Vstup může být odepřen v případě, že se skutečně potvrdí, že by daná osoba 
ohrožovala již výše zmíněné atributy státu. Každá osoba má právo požádat o zpracování 
svých osobních údajů v Schengenském informačním systému a to od 1. září 2007, stejně tak 
má právo k přístupu k těmto informacím.  
 
Nesporným pozitivem Schengenského prostoru je neomezený pohyb osob. Pro osoby, které 
cestují za účely dovolených, rekreace, pracovních cest či na návštěvu příbuzných má zrušení 
kontrol na hranicích jednoznačně pozitivní dopad. Nehledě na nesporné zvýšení 
příjezdového cestovního ruchu do mnoha zemí.  
 
Negativem tohoto modelu je ovšem nedokonalost Schengenského informačního systému. 
Nejsou zde vedeny všechny přestupky, proto se osoby, páchající drobnou trestnou činnost 
mohou pohybovat v podstatě neomezeně. Je ovšem jen otázka času, kdy se z „drobné“ 
trestné činnosti stane závažný zločin, kterému by podrobnějšími záznamy, právě v již 
zmiňovaném Schengenském informačním sytému mohly zabránit.46 Přesto, se Schengenský 
informační systém stále zdokonaluje, ze SIS I. byl postupně vyvinut SIS II, tzv. Systém druhé 
generace. Oproti SIS I. zde již budou vedeny záznamy, jako jsou otisky prstů, fotografie, DNA 
hledaných osob, což by mělo k zlepšení bezpečnostní situace a eliminovaní bezpečnostních 
hrozeb jistě napomoci.47  
 
3.2 Světová organizace cestovního ruchu48  
 
Světová organizace cestovního ruchu49 (United Nations, World Tourism Organisation 
= UNWTO) vznikla přeměnou z nevládní organizace: Mezinárodní unie představitelů 
turistických organizací (International Union of Official Travel Organisations, IUOTO) na vládní 
organizaci, jejíž stanovy vešly v platnost roku 1947. Od roku 2003 je Světová organizace 

                                                 
46 MACHOTKOVÁ Šárka. Co je Schengen. Euroskop.  
http://www.euroskop.cz/300/sekce/co-je-schengen/  
47 VLASÁK Oldřich. Schengen má význam faktický i symbolický. CEVRO Revuel, 2007, č. 10. 
http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-line/2007/10/197532-oldrich-vlasak-schengenvyznam-
fakticky.html 
48 World Tourism Organisation. http://unwto.org  
49 Světová organizace cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj 
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Mezinarodni-spoluprace-(1)/Ucast-vmezinarodnich-organizacich-/Svetova-
organizace-cestovniho-ruchu-(UNWTO) 

Cestovní ruch. Studentské stránky o cestovním ruchu a hotelnictví. 2009. 
http://cestovniruch.studentske.cz/2009/02/svetova-organizace-cestovniho-ruchu.html  
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cestovního ruchu specializovanou agenturou společnosti OSN zaštiťující oblast cestovního 
ruchu. Světová organizace cestovního ruchu se řadí mezi nejvýznamnější mezinárodní 
organizace na poli cestovního ruchu. Celkem je k této organizace přidruženo 161 zemí  
s 390 přidruženými členy s pozorovatelským statusem. Sídlem této světové organizace je 
španělský Madrid.53 Mezi hlavní činnosti54 této organizace patří např. vypracováni 
dlouhodobých a střednědobých plánů pro rozvoj turismu jak celku, tak i makroregionů, 
podporuje rozvoj cestovního ruchu zejména v ekonomicky slabších zemích, organizuje 
a finančně podporuje rozvoj a informovanost pracovníků v oblasti cestovního ruchu a to 
hlavně pořádáním vzdělávacích seminářů, pracovních stáží apod. organizuje a zpracovává 
marketingové analýzy a průzkumy a statistiky cestovního ruchu.  
 
 3.3 Mezinárodní projekt bezpečnostního výzkumu – terorismus  a ekonomika  
 
Není překvapením, že otázka vazby mezi turistikou a bezpečností není stranou některých 
aktivit po linii bezpečnostního výzkumu. To ilustruje například mezinárodní projekt 
„Ekonomie bezpečnosti – bezpečnost ekonomiky“, probíhající mezi lety 2008 až 2012  
v 7. rámcovém programu Evropské unie. Projekt spadá do Tématu 10: „Bezpečnost“. Projekt 
se zaměřuje na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních politik. Zajímá ho, jak 
ekonomika odolává bezpečnostním výzvám, stejně jako to, které ekonomické nástroje, 
mohou být aplikovány při zajišťování bezpečnosti.50 Koordinací projektu byl pověřen 
Německý institut pro hospodářský výzkum. Vedle Německa a České republiky se jedná 
o kapacity z Nizozemska, Spojeného království, Irska, Řecka, Španělska a Rakouska. Ze zemí 
mimo Evropskou unii se jedná o Izrael, Norsko, Spojené státy americké a na bázi jednotlivců  
i Švýcarsko. Česká republika je tak v uvedené množině jediným „novým členským státem 
Unie“, kterému se dostalo této cti. Členové badatelského konsorcia, zastupující Českou 
republiku (respektive Centrum pro sociální a ekonomické strategie a Policejní akademii 
České republiky).  
 
Terciální, apriori psychosociální náklady, které souvisejí s bezpečnostní nejistotou ve 
společnosti (nejen s ohledem na terorismus nebo organizovaný zločin). Tato skutečnost 
rezonuje nejviditelněji v takových oblastech, jako je cestovní ruch nebo civilní letectví). Je 
konstatováno, že existují akcie, které jsou vůči terorismu bezmála imunní (obchodní řetězce 
atd.), ale některé akcie reagují na změny v mezinárodní bezpečnostní situaci velmi citlivě 
(aerolinky, hotelové řetězce, cestovní kanceláře). 
 
Konkrétní incident zpravidla znamená dopad na stabilitu ekonomiky, cestovní ruch  
a investiční rating země. Při úvahách o nákladech, způsobených možným teroristickým 
útokem či šokem je případný investor na vážkách. Stabilita je budována velmi pomalu, 
kdežto negativní emoce mohou převážit ráz naráz a udržují se velmi dlouho. Nejistota plodí 
další nejistotu, multiplikuje se. Psychologie je důležitější než „tvrdá data“ o výrobě nebo 

                                                 
50 O terorismu jsou veřejně známá spíše makrodata (kde se útok udál; kolik znamenal obětí; kdo byl útočník) 
ale ne mikrodata (dopad incidentu na konkrétní malé komunity a na firmy; kdo se po útoku odstěhoval; 
psychologická traumata a náklady na snahu „začít jiný život“).  
KRULÍK, O.; PERNICA, B.; STEJSKAL, L.; KAŠÍK, J. Ekonomie bezpečnosti – Bezpečnost ekonomiky: Mezinárodní 
projekt za účasti České republiky. Sborník ze VII. mezinárodní konference bezpečnostního managementu, 
25. a 26. V. 2010. ASIS International; GRAFIXON s. r. o. Praha, 2010, s. 211-220. ISBN 978-80-904780-0-8.  
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nákupech. Objektivní pravda v ekonomii neexistuje, jedná se o dominantně subjektivní 
záležitost. O tom je možné hovořit jak v souvislosti s případem lokalit jako je Španělsko 
(útoky baskických skupin) nebo Turecko (útoky kurdských skupin). Každý útok okamžitě 
následuje ochabnutí zájmu o příjezdovou turistiku.  
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4.  Občan České republiky v zahraničí. Pomoc v zahraničí  
 
4.1  Obecné zásady bezpečného cestování  
 
Před zahájením zahraniční cesty (což platí i pro plánování dovolené) je vždy více než vhodné 
prostudovat situaci v konkrétní destinaci (podmínky pro vstup do země, aktuální politická 
a bezpečnostní situace, platnost cestovních dokladů).  
 
Novinkou je v tomto směru zavedení cestovního pasu pro všechny osoby cestující za hranice 
České republiky, což platí i pro ty nejmenší děti. Do Egypta je nutné mít vízum a platnost 
cestovních dokladů se vyžaduje ještě půl roku po skončení pobytu. Pro cestu a pobyt ve 
Spojených státech amerických jsou též vyžadována víza, v některých případech i pohovor na 
ambasádě Spojených států amerických v Praze. Dalšími státy, které vyžadují vízovou 
povinnost, jsou například Dominikánská republika, velmi oblíbená exotická destinace, Kuba, 
státy Afriky, Spojené arabské emiráty, Severní Korea apod. Víza rozlišujeme na Schengenská 
neboli krátkodobá a pak na dlouhodobá. Žádost o vízum se podává na konzulátu země.  
V případě žádosti o dlouhodobé vízum je potřeba počítat s dlouhou vyřizovací lhůtou.  
V případě zaměstnání v dané zemi jsou to až 3 – 4 měsíce. 
 
K žádosti o vízum se předkládají i další potřebné dokumenty jako je pas či jiný cestovní 
doklad, fotografie, doklad o finančních prostředcích, doklad o ubytování, většinou postačí 
rezervace hotelu, prostředky k návratu do své země, jako je rezervace zpáteční letenky. Pro 
vydání víza je nutná osobní přítomnost na konzulátu a osobní podání žádosti, případně 
pohovor, po schválení a udělení víza je opět nutné si ho osobně vyzvednout.  
 
Důležité jsou též celní podmínky a předpisy pro dovoz případně i vycestování. Dalším 
důležitým bodem je zdravotní způsobilost člověka, který chce cestovat. V případě cesty 
vlastní dopravou je vše na vlastní zodpovědnosti, ovšem v případě cesty letadlem je nutné 
zjistit si, jaké jsou přepravní podmínky. Příklady mohou být následující, těhotné ženy se 
nesmí přepravovat od 28. týdne těhotenství, a i případě, že žena cestuje v jiném stádiu 
těhotenství, než je zmíněných 28. týdnů, kdy už není přijata k přepravě, je nutné, aby sebou 
měla povolení od lékaře a těhotenský průkaz, lékařská povolení jsou dále nutná při žilní 
trombóze, úrazech hlavy, zlomeninách, po infarktu či mrtvici apod., v některých případech 
mohou být cestující neschopni přepravy až několik týdnů, nebo mohou být z přepravy 
vyloučeni na základě rozhodnutí velitele letounu. A není nic nepříjemnějšího než odjet 
z letiště zpět domu. Všechny letecké společnosti mají vlastní přepravní podmínky, které se 
ovšem řídí Mezinárodními pravidly letecké dopravy, je tedy jen na cestujících kolik informací 
si před svou cestou zjistí.  
 
Způsobů dopravy do jednotlivých destinací je spousty, nejrozšířenější je ovšem letecká 
doprava.51 Dopraví nás kamkoliv po celém světě, relativně rychle a pohodlně. Ale jak již jsem 
výše zmínila, jsou různé důležité předpoklady pro přijetí k letu. Především je to zdravotní 

                                                 
51 Travel service. http://www.travelservice.aero/index.php  
Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla pro společnost Travel service a Smart Wings. Smart Wings.  
http://smartwings.cz/obsah_p.php?id=38  
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způsobilost, další je respektování a dodržování přepravních podmínek a to především  
v částech, které se týkají včasného dostavení se k letu, vhodné a slušné chování, omezená 
konzumace alkoholu, zákaz kouření na palubách letadel, dodržování bezpečných zásad 
během letu apod. Letecký personál je na palubách letadel pro bezpečnost cestujících, jsou 
pro to speciálně cvičeni a je nutné jejich pokyny přesně dodržovat, jen tak si zajistíte 
pohodlnou cestu, která bude nanejvýš bezpečná a zajistí Vám šťastný návrat domů. Dalším 
druhem dopravy je samozřejmě doprava osobní a to hlavně do sousedních zemí, zemích 
Evropy nebo případně v zahraničí vypůjčením osobního automobilu pro cestování a lepší 
poznání zahraničí. Pro cestu automobilem je pochopitelně nutné mít v pořádku všechny 
doklady potřebné pro provoz automobilu. Jedná je především o technický průkaz vozidla, 
platný po 3 roky, dále je to Osvědčení o pojištění, tzv. povinné ručení a provozovatel vozidla 
u sebe musí mít řidičské oprávnění a průkaz totožnosti. Jedna z informací, která není tolik 
rozšířená je, že pokud občan České republiky cestuje do zahraničí zapůjčeným vozidlem je 
potřeba plná moc majitele. V případě provozu motorového vozidla v zahraničí tedy hlavně 
při půjčování vozidla v zahraničí je nutné, aby byl překročen věk 21 let, ve většině zemí 
nestačí k provozu vozidla 18 let jako v České republice. Samozřejmostí je řidičské oprávnění, 
v některých zemích je podmínkou mít řidičský průkaz alespoň dva roky, průkaz totožnosti  
a embosovaná platební karta s dostatečných finančním krytím např. pro případ dopravní 
nehody. Dále je nezbytně nutné vybavit se informacemi o zvláštních silničních předpisech 
dané země kam je naplánovaná cesta. Příkladem může být např. zavedení reflexních vest pro 
všechny převážené osoby na území Rakouska. Další možnou dopravou je vlak. A to  
v současné době jak vlaky vnitrostátní tak mezinárodní. Výběr je již dnes téměř nepřeberný. 
Vlakem se dá procestovat v podstatě celá Evropa a není to již dnes nic cenově 
nedostupného. Nepotřebujete ani nic speciálního, stačí cestovní doklady, a jak jsem již psala 
výše, v případě, že některé země vyžadují vízovou povinnost tak i potřebné dokumenty.  
 
4.2 Výjezdový cestovní ruch občanů České republiky  
 
Zdrojem následujících údajů o výjezdovém cestovním ruchu52 občanů České republiky je 
výběrové šetření v domácnostech, které provádí Český statistický úřad. Údaje o cestovních 
zvyklostech se většinou získávají od jednoho člena šetřené domácnosti, staršího 15 let. Ten je 
většinou dotazován na zahraniční cesty ve sledovaném měsíci. Zvláště pak za jakým účelem 
byla zahraniční cesta podniknuta, zda za účelem rekreace a relaxace, za účelem návštěvy 
známých a příbuzných, zda se jednalo o služební cestu apod. Hlavními sledovanými ukazateli 
jsou domácí cestovní ruch (turistické cesty podnikané rezidenty v oblasti mimo jejich trvalé 
bydliště na území státu), výjezdový cestovní ruch (představuje turistiku v České republice 
i v zahraničí), délku cesty (delší cesta x kratší cesta), zda se jednalo o již zmiňovanou služební 
cestu, délka přenocování, průměrné výdaje na jednu cestu. Mezi TOP 12 zahraničních míst 
kam míří čeští turisté nejvíce, patří sem zejména státy jako – Chorvatsko 16 %, Slovensko  
12 %, Itálie 14 %, Řecko 8 %, Egypt 7 %, po 5 % má Rakousko a Turecko, Francie, Španělsko  
a Maďarsko 3 %, Německo a Bulharsko 2 % a zbylých 17 % tvoří ostatní země. Tato 
procentuální zjištění se týkají zahraničních delších cest občanů České republiky, tedy cest, 
kdy turista cestuje za účelem rekreace a stráví 4 noci a více mimo své bydliště. Zahraniční 
cesty kratšího rázu jsou dle složení navštěvovaných zemí rozdílné. Ve velké míře vládne 

                                                 
52 Ročenka Ministerstva pro místní rozvoj 2011. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha, 2012. 
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Slovensko a to se 40 %, dalších 20 % má Rakousko, 15 % Německo a dalších pár procent 
Francie a Polsko. Dalších 13 % tvoří ostatní členské státy Evropské unie, zbylá 3 % jsou země 
mimo Evropskou unii. V rámci tuzemské turistiky, která je podle návštěvnosti dělena podle 
krajů jasně vede kraj Středočeský, dále pak Jihočeský, Královehradecký, Liberecký, Plzeňský  
a Vysočina. Celkový počet cest a to jak tuzemských tak zahraničních je okolo 27 675.  
  
Graf: Názorný přehled, kam míří občané České republiky nejčastěji.53 
 

 
 
4.3  Bezpečnostní aspekty cest a pobytu v zahraničí  
 
Bezpečnostními aspekty rozumíme takové události, které jsou nepředvídatelné a které by 
svým charakterem mohly narušit poklidnou dovolenou. Tuto část považuji za velmi nutnou 
zmínit, zejména v dnešní době, kdy se mnoho lidí rozhodne strávit dovolenou ve zvláště 
exotických zemích, jako je např. Thajsko, Japonsko, státy Latinské Ameriky apod. Země to 
jsou nesmírně krásné, s obdivuhodnou přírodou, stejně zastoupeny jsou zde i obdivuhodné 
památky. Ovšem je zde i reálné riziko nebezpečí. Mezi takovéto situace je vybráno  
a nastíněno pár příkladů, které patří pravděpodobně mezi nejčastější. Jedná se především  
o ztrátu či odcizení cestovních dokladů, dopravní nehodu v zahraničí, která je dle statistik 
výjezdového cestovního ruchu především do sousedních zemí dle mého názoru velmi 
aktuální. Dále jsem sem zařadila pomoc při únosu nebo pohřešování osoby v zahraničí. 
Příkladem nám může být nedávný únos průvodkyně v Egyptě, která byla unesena při výkonu 

                                                 
53 Cestovní ruch v České republice 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj, Výjezdový cestovní ruch. 
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Statistiky-a-analyzy-(1)/Rocenka-cestovniho-
ruch/Cestovni-ruch-v-Ceske-republice-2012 
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své pracovní činnosti, přímo před zraky cestujících.54 Je opět nutné vědět kam se v případě 
potřeby nebo v případě dostaneme-li se do těžké životní situace v zahraničí obrátit a koho 
kontaktovat. V takových to případech nám více než kdy jindy poslouží Zastupitelský úřad naší 
země nebo Konzulární úřad jakékoliv země Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí 
také pravidelně vydává aktuální doporučení, kam je vhodné cestovat, a kde se mohou 
občané naší země potýkat s možnými riziky. Příkladem může být např. aktuální doporučení  
o cestách do Egypta, vydané 23. března 2012 ve 14:17. Doporučení k cestám do Egypta55 je 
následující. Hrozí reálné riziko pro občany České republiky. Jedná se zejména o oblasti 
o severu a východu Sinajského poloostrova a větší města, jako je Káhira a Alexandrie a 
západní hranice s Lybií. Turistická letoviska jsou vesměs klidná a bezpečná, Ministerstvo 
zahraničních věcí doporučuje zvážit cesty občanů mimo tato letoviska, zejména do výše 
zmíněných oblastí. Nelze vyloučit možnost demonstrací a stávek a tím i rizika pro české 
občany.  
 
Nyní již k samotným bezpečnostním aspektům, které nás mohou potkat.  
 
4.3.1  Ztráta nebo odcizení dokladů  
 
V první řadě je nutné kontaktovat místní policii, která vydá potvrzení o ztrátě. Žádost 
o vydání nového cestovního dokladu můžete podat u zastupitelského úřadu České republiky 
v místě svého pobytu.60 Žádost je oprávněn podat občan starší 15 let. Musí ovšem k žádosti 
připojit souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Tento písemný souhlas je možné 
také udělit přímo na zastupitelském úřadu na formuláři žádosti o vydání nových cestovních 
dokladů. Při převzetí dokladů je nutná osobní přítomnost občana České republiky nebo jeho 
zákonného zástupce.  
 
4.3.2 Krach cestovní kanceláře  
 
Dalším problémem, který nás může potkat při našem cestování je krach cestovní kanceláře. 
Velké riziko spočívá hlavně v situacích, kdy cestovní kancelář nemá prostředky na návrat 
klientů ze zahraničí zpět do České republiky. Jedním z doporučení před cestou by mělo být  
i uzavření pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Co tedy dělat pokud se občan České 
republiky ocitne v zahraničí a dozví se, že cestovní kancelář zkrachovala? V této věci má 
pravomoc jednat jakýkoliv občan, klient, cestovní kanceláře nebo osoba blízká. Občan se 
může obrátit na představitele cestovní kanceláře v zahraničí neboli delegáta. Pokud již 
cestovní kancelář není nadále schopna plnit závazky vůči klientům, tedy hrozí zde reálné 
riziko, jak jsem zmiňovala výše, že nebude cestovní kancelář schopna zajistit bezpečný návrat 

                                                 
54 Sinajští beduíni unesli českou průvodkyni, prý chtěli jen bakšiš. iDnes.cz, 22. III. 2012. 
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/sinajsti-beduini-unesli-ceskou-
pruvodkyni.A120322_105237_zahranicni_ts 
55 Egypt: Aktuální doporučení pro občany České republiky na cestách do zahraničí. Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualnidoporuceniavarovani/egyptaktualnidoporucenikcestam.html 
Jak řešit situace v zahraničí, Ztráta nebo odcizení dokladů. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/ztrata_nebo_odcizeni_cestovnich_dokla 
du.html  
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turistů zpět do vlasti, je na místě obrátit se na zastupitelský úřad České republiky v zahraničí. 
Případně je možné obrátit se na zastupitelský úřad, nebo je možné situaci řešit přes 
diplomatickou službu Ministerstva zahraničních věcí, je nutné mít u sebe průkaz totožnosti, 
kterým se skutečně potvrdí, že poškozená osoba je občanem České republiky. Dalším 
dokladem důležitým k vyřešení této životní situace je poukaz nebo smlouva o uzavření 
a zaplacení služeb s cestovní kanceláří. Je-li součástí zaplaceného zájezdu sjednána doprava 
klientů zpět do České republiky je cestovní kancelář povinna tento závazek splnit.  
 
4.3.3 Dopravní nehoda v zahraničí56  
 
Další nepříjemností, která může potkat českého občana na cestách do zahraničí, speciálně do 
sousedních zemí jako je Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko je škoda způsobená 
provozem motorového vozidla. Zejména pak dopravní nehoda. Tento problém je považován 
za vcelku běžnou věc, s přihlédnutím k výjezdovému cestovnímu ruchu českých občanů, kteří 
dle statistik cestují nejvíce právě do sousedních zemí.  
 
Co tedy dělat v případě nehody, kterou způsobí občan České republiky na území cizího státu. 
První a nejdůležitější věcí je samozřejmě sdělení všech kontaktních údajů a to jak o osobě 
z České republiky, tak samozřejmě druhé strany, ať již se bude týkat o poškozeného nebo 
naopak o cizince, který způsobí škodu na vozidle nebo jiném motorovém prostředku občanu 
České republiky. Mezi hlavní údaje, které je třeba bezpochyby vědět patří: jméno a příjmení, 
bydliště, dále pak jméno a příjmení, bydliště či sídlo firmy vlastníka motorového vozidla 
pokud není shodné s osobou, která se na nehodě přímo podílela. Nutností je vědět jméno 
a sídlo pojistitele, u které byla sjednána smlouva o pojištění z odpovědnosti provozu 
motorových vozidel a číslo této pojišťovací smlouvy. Dále je vhodné poznamenat si poznávací 
(státní) značku vozidla a číslo zelené karty. Zelenou kartu je nutné mít vždy u sebe, pokud 
cestujeme do zahraničí vlastním vozidlem. Je nezbytná pro případ, že by si ji vyžádala silniční 
kontrola v zahraničí, ale také proto, že na zadní straně této karty by měly být uvedeny 
všechny kontaktní údaje a to zejména Národních kanceláří v systému zelených karet a to 
i kanceláře v České republice. S účastníky nehody je třeba vyplnit Evropský záznam 
o dopravní nehodě a vždy by se měla přivolat policie, asistenční služba, samozřejmě je-li to 
nezbytné zdravotnická služba, pojišťovna. Situaci lze řešit i s konzulárním úřadem, a pokud je 
cesta organizována cestovní kanceláří, je vhodné řešit nastalou situaci v součinnosti s ní. Je 
však nutno vzít v úvahu, že v některých zemích policie vyšetřuje pouze některé typy 
dopravních nehod a to zejména dojde-li při nehodě ke zranění osob či dokonce k jejich 
usmrcení nebo jsou-li velké materiální škody. Pokud přeci jen nehodu bude vyšetřovat policie 
a předloží k podepsání protokol o nehodě, není vhodné jej podepisovat, pokud je obsah 
nebo některá z jeho části v jazyce nesrozumitelném občanu ČR. Poznamenání si co nejvíce 
údajů o dalších zúčastněných osobách, vozidlech, svědcích, opatření si plánku nehody nebo 
fotografie z místa nehody, to jsou další důležité body vedoucí k vyřešení situace. Bez 
zbytečného odkladu je nutné oznámit pojistnou událost pojišťovně i se všemi náležitými 
dokumenty a dále se řídit jejími pokyny. Stejný postup platí i pro opačnou situaci a to 

                                                 
56 Cestujeme, Jak řešit situace v zahraničí, Dopravní nehoda v zahraničí. 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 18. V. 2017. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/dopravni_nehoda.html  
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takovou, pokud se občan České republiky stanete poškozenou osobou. Je potřebné zjistit 
všechny dostupné údaje, které pomohou k vyšetření nehody.  
 
4.3.4 Pohřešování, únos v zahraničí57  
 
Pohřešování či dokonce únos v zahraničí možná nepatří mezi nejvíce pravděpodobné 
události, které by nás mohli zastihnout na dovolené. Ráda bych je zde ovšem zmínila a to 
především z důvodu stále většího rizika teroristických útoků, živelných katastrof apod. 
V poslední době se bohužel tyto situace objevují stále častěji. Příkladem nám opět může být 
živelná katastrofa, vlna tsunami, která zasáhla Thajsko v roce 2004, jednalo se o jednu 
z největších živelných katastrof poslední doby. Vlna zasáhla velmi populární oblasti exotické 
dovolené a to Srí Lanku, Indii, Thajsko, Maledivy nebo Seychely. Počet obětí se podle 
hrubých odhadů pohybuje okolo 230 000, z něhož je stále 43 000 lidí pohřešováno. Dalším 
příkladem může být zemětřesení pod mořským dnem u Samoy, ke kterému došlo 30. září 
2009. Mezi pohřešovanými osobami byli i čeští turisté. Nakonec se ukázalo, že nikdo 
z občanů České republiky nebyl nijak zraněn. V současnosti, kdy se exotické země těší stále 
větší oblibě, spousta lidí nedbá na doporučení a vydávají se do zemí opuštěných, nebo 
případě do částí zemí, kde není bezpečno je tento problém jistě značně aktuální. V situaci, 
kdy druhá osoba nabude podezření, že je unesen či pohřešován občan České republiky má 
pravomoc jednat kdykoliv a v podstatě kdokoliv. Velmi důležité je věc neodkladně ohlásit 
Policii České republiky nebo policii přímo v daném státě a kontaktovat příslušný zastupitelský 
úřad. V případě cest do rizikových oblastí je možné využít a zaregistrovat se v systému 
DROZD. Dále je nutné učinit oznámení o pohřešované či unesené osobě prostřednictvím 
Policie České republiky, a to v místě trvalého bydliště zmizelé osoby nebo oznamovatele. Je 
nutné znát údaje o pohřešované či unesené osobě, znát místa, kde se osoba zdržovala, kde 
pobývala, místo pobytu v zemi, pokud je to možné mít možnost předložit fotografie a osobní 
doklady.  
 
4.3.5 Trestná činnost v zahraničí58  
 
Tento bod se vztahuje na situace kdy je trestná činnost páchána občany České republiky 
v zahraničí, stejně tak pokud se občané České republiky ocitnou ve chvílích, kdy je trestná 
činnosti páchána na nich. Osoby, které jsou zmocněny jednat v této situaci, jsou – osoby 
trestně stíhané nebo poškozené, zákonný zástupce, zmocněnec, rodinný příslušník nebo 
orgány činné v trestné činnosti. Pokud je občan České republiky v zahraničí obviněn, 
odsouzen nebo pokud se stane obětí trestného činu, je znovu důležité obrátit se na příslušný 
zastupitelský úřad. Zastupitelský úřad poté pomůže občanu České republiky s komunikací, 
pokud poškozený projeví zájem je možné zprostředkování tlumočníka nebo právního 
zástupce. Pokud disponuje občan České republiky právním zástupcem, je nutné kontaktovat 
ho ihned po spáchání trestného činu, nejlépe ještě před jeho vyšetřováním. Samozřejmostí 

                                                 
57 Jak řešit situace v zahraničí, Pohřešování, únos v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/pohresovani_unos_v_zahranici.html  
58 Cestujeme, Jak řešit situace v zahraničí, Trestná činnost. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/trestna_cinnost.html  
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jsou doklady totožnosti, případě důkazní materiály podporující výpověď trestně stíhaného či 
poškozeného.  
 
Příkladem páchání trestné činnosti v zahraničí občanem České republiky může být případ, 
kdy čeští etmologové sbírali v Indii vzácný druhů hmyzu a posléze za to byli obviněni  
a uvězněni. Pro sběr takto vzácných exemplářů u sebe neměli povolení, nalezeno u nich bylo 
více jak padesát larev motýlů a ostatních druhů hmyzu. Čeští vědci byly dle všech informací 
přes internet spojení s kupci a zájemci o tyto vzácné druhy a nabízeli je k prodeji.59  
 
Dalším uveřejněným případem kdy se občan České republiky ocitl v situaci, která by se dala 
považovat za trestnou činnost, byl případ českého táborníka, který díky své nepozornosti 
zapálil národní park v Chile, Torres del Paine. Po pěti dnech boje s požárem bylo zničeno více 
jak 5 000 hektarů lesa. Český občan byl vyzván pouze k zaplacení pokuty za nepozornost  
a mohl opustit zemi.60  
 
Nejnovějším případem, kdy byli občané České republiky obviněni z trestné činnosti je 
fotografování vojenských objektů v Zambii roku 2011. Tři čeští turisté byli obviněni ze 
špionáže a hrozilo jim odnětí svobody až na 25 let. Fotografie zachycovali vjezd do kasáren  
a základnu zambijského letectva. Mužům bylo po zadržení a sedmi dnech veznění uděleno 
domácí vězení a byli nuceni přebývat v domku honorárního konzula a pravidelně se hlásit 
policii. Na počátku roku 2012 se tajně vrátili zpět do České republiky. Doufají, že soudní 
proces bude pokračovat bez jejich osobní přítomnosti a že v takovémto případě budou 
zproštěni viny.61  
 
S trestnou činností páchanou v zahraničí též úzce souvisí obchod s lidmi. Tento problém je 
velmi aktuální a to v souvislosti s velkým množstvím, především mladých lidí, kteří míří za 
prací do ciziny, často nerozumí cizímu jazyku a jsou tak velmi ohroženou skupinou. Co se 
exotických zemí týče, jedná se především o Dominikánskou republiku, velmi rozšířenou 
destinací pro dovolenou, nikdo ovšem neví, že za krásnými slunnými plážemi se skrývá 
nebezpečný obchod s lidmi a to především s bílým masem. Ministerstvo zahraničních věcí 
opět vydalo stanovisko k této situaci a doporučení jak se účinně chránit před obchodem 
s lidmi a jak se nestát obětí této trestné činnosti.  
  

                                                 
59 Čeští vědci se ani u dalšího stáni nedočkali propuštění. Novinky, 23. VII. 2008.  
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/145626-cesti-vedci-v-indii-se-ani-u-dalsiho-stani-
nedockalipropusteni.html  
60 Kamínka českého turisty zapálila národní park v Chile. Novinky, 22. II. 2005. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/50469-kaminka-ceskeho-turisty-zapalila-narodni-park-v-chile.html  
61 Češi obviněni v Zambii ze špionáže se tajně vrátili. Aktuálně, 1. I. 2012. 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=727092  
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4.3.6 Obchodování s lidmi62 
 
Obchodování s lidmi je též někdy nazýváno jako moderní otroctví a je jednou 
z nejzávažnějších forem organizované trestné činnosti. Jedná se o hrubé porušení základních 
lidských práv a svobod. Oběti jsou velmi často vystavovány velmi krutému zacházení. Pokud 
s nimi není zacházeno hrubě po fyzické stránce, jedná se o vyvíjení velmi silného psychického 
nátlaku a to zejména využitím situace a neznalosti jazyka či místních zvyklostí, využitím 
osobní či finanční situace, útočníci se spoléhají na pocit tísně, zadržují cizinci cestovní 
doklady, požadují neúměrně vysoké částky za zprostředkování práce. Oběti velmi často 
bývají zlákány právě na vidinu velmi dobře placené práce, jsou poté ovšem zneužity, jak 
sexuálně či jako levná pracovní síla, v nelidských podmínkách nebo se stanou obětí jiného 
typu vykořisťování. Riziko obchodování s lidmi nelze vždy úplně eliminovat, lze ho však 
účinně snížit.  
 
Pokud se tedy občan České republiky chystá za prací do zahraničí, je velmi důležité učinit 
několik následujících kroků. Jedním ze základních bodů je kopie svých cestovních dokladů, 
kterou je vhodné pořídit ještě před cestou, důležitým předpokladem je samozřejmě mít 
doklady stále při sobě, kontakt osobu blízkou a informace o pobytu a místě, kde bude práce 
vykonávána je dalším nezbytným bodem vedoucím k prevenci obchodu s lidmi, souvisí s tím 
i předání kontaktu na zaměstnavatele osobě blízké. Ve většině případů vycestuje občan 
České republiky z důvodů pracovních příležitostí. Nezbytností k práci v zahraničí je pak 
zejména podepsání pracovní smlouvy. Velmi důležité je porozumění všem bodům ve 
smlouvě, pokud tedy občan České republiky neovládá dostatečně jazyk, ve kterém je 
smlouva vyhotovena, nebo pokud nerozumí některé z její části, nikdy by jí neměl podepsat. 
Zjištění informací o pracovních podmínkách v dané zemi, zejména jaké jsou pracovní 
podmínky pro cizince je dalším nezbytným krokem ke spokojenému pobytu v zahraničí  
a zejména pak k úspěšnému výkonu pracovní činnosti. Detailní informovanost o práci, která 
bude vykonávaná pro zaměstnavatele a informace o jeho firmě. Pro případy jakéhokoliv 
náznaku či nespokojenosti je vhodné zajistit si zpáteční jízdenku či letenku a pro všechny 
případy mít při sobě dostatečný finanční obnos, který by pokryl životní potřeby na pár dní, 
zjištění si kontaktu na příslušný zastupitelský úřad v zemi. Velká obezřetnost se vyplatí, 
zejména pokud je práce zprostředkována přes třetí stranu. V České republice existuje od 
roku 2003 Program na podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi v ČR. Tento program byl 
uskutečněn na základě zvyšujících se problémů obchodování s lidmi v ekonomicky vyspělých 
státech, kde je značná poptávka po levné pracovní síle či prostituci. Cílem programu je 
poskytnout obětem pomoc a motivovat je ke spolupráci s orgány činnými v této trestné 
činnosti. Obětem je poskytnuta v případě potřeby pomoc s ubytováním, je jim poskytnuto 
jídlo a potřebné ošacení, psychologická a zdravotnická pomoc, právní poradenství a sociální 
pomoc, jako je nalezení nové práce, rekvalifikační kurzy apod. 
 

                                                 
62 Cestujeme, Užitečné informace při cestách, Obchodování s lidmi. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach_do/nestante_se_obeti 
_obchodovani_s _lidmi.html  
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4.3.7 Hospitalizace v zahraničí  
 
Podmínky hospitalizace63 se v každé zemi značně liší, zejména podle místních zvyklostí  
a situace. Podstatné jsou samozřejmě otázky finančních náhrad za poskytnuté lékařské 
úkony. Hospitalizaci v nemocnici může iniciovat zraněná či nemocná osoba, pokud je 
schopna i přes svou nemoc či zranění komunikovat, osoba blízká nebo policie. V případě 
kritické situace, je zmocněna kterákoliv jiná osoba. V průběhu hospitalizace je nutné 
kontaktovat opět Zastupitelský či konzulární úřad, který může pomoci zajistit komunikaci 
s osobou blízkou či zajistit převoz zpět do České republiky. Před odjezdem z České republiky 
je nutné sjednat si zdravotní pojištění přímo do země, kam se občas České republiky chystá 
odcestovat. Pojištění by mělo zahrnovat nárok na úhradu nákladů spojených s léčbou, 
náklady na repatriaci, tedy převoz zpět do České republiky nebo náklady na převoz lidských 
ostatků zpět do země. Pokud občan České republiky cestuje v rámci Evropské Unie, má nárok 
pouze na nezbytné a neodkladné zdravotní ošetření, i v takovém případě je tedy nutné 
sjednání zdravotního pojištění přímo s pojišťovnou. O nutné hospitalizaci rozhoduje vždy 
konkrétní lékař v dané zemi. Je nutné mít vždy u sebe platný cestovní doklad prokazující 
totožnost, a pokud je to možné, tak také samozřejmě doklad o sjednání pojištění. Pokud 
pojištění sjednané není a i přesto je nutná hospitalizace v nemocnici, vzniklé náhrady hradí 
vždy hospitalizovaný nebo osoby blízké. V takovýchto případech je například velmi vhodné 
zajistit si tlumočníka, obzvláště pokud se nacházíme v zemi, kde není možnost komunikovat 
a rozumět, zejména pokud se jedná o lékařské termíny.  
 
 4.4 Pomoc v nouzi  
 
Další věcí, která by měla člověka zajímat je případná bezpečnostní a politická situace, 
případně jak a kde se obrátit pro pomoc. Velmi odlišnou situací může být například politický 
režim v zemi, jako je například na Kubě. Zdejší totalitní režim nepovoluje fotografovat ani 
pořizovat video záznamy policie, armády a jiných státních příslušníků. Sankcí může být 
pokuta, případně i odebrání fotoaparátu či videokamery. V roce 2011 se třem turistům 
z České republiky stalo osudným fotografování vojenských objektů v Zambii, jak bylo již 
zmíněno výše.  
 
Česká republika má v každé zemi svá velvyslanectví, je nutné si při cestách do obzvláště 
exotických či nestabilních zemí před cestou zajistit potřebné kontakty. V otevřených zdrojích 
lze nalézt jednotlivá telefonní čísla na všechny velvyslanectví ve všech zemích.  
 
V případě nouze v zemi, kde Česká republika nemá zřízeno zastoupení se lze obrátit na 
konzulární úřad jakéhokoliv jiného členského státu Evropské unie, která tam zastoupení mít 
bude. Vše souvisí s přípravou před cestou. Pokud občan České republiky zjistí před zahájením 
své zahraniční cesty, že cestuje do země, kde Česká republika svůj konzulární úřad nemá  
a není zde ani velvyslanectví České republiky je dobré vyhledat kontaktní údaje právě na 

                                                 
63 Cestujeme, Jak řešit situace v zahraničí, Hospitalizace v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. http://www.mzv.cz/jnp/cestujeme/jakresitsituacevzahranici/hospitalizacevzahranici.html  
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konzulární úřad jiné členské státy Evropské unie, která má v případě potřeby povinnost 
pomoci.64  
 
4.5 Konzulární ochrana občanů Evropské unie65  
 
Každý občan Unie má na území cizího státu právo na konzulární a diplomatickou ochranu. 
Kde nemá stát, jehož jste občanem zastoupení, máte právo na pomoc jiného konzulárního 
úřadu, v případě občanů České republiky, konzulárního úřadu země, která je členským 
státem Evropské Unie. Nárok na ochranu je stejný jako v případě, že byste žádali o pomoc 
přímo na konzulárním úřadě České republiky. V případě, že se turista obrátí na konzulární 
úřad, je nutné splnit nezbytné podmínky, aby byla konzulární ochrana poskytnuta. Tou hlavní 
podmínkou je to, že cestující je občanem České republiky, dalším předpokladem je 
samozřejmě to, že se ocitne v zahraničí a v situaci kdy pomoc nutně potřebuje. Poslední 
podmínkou pokud cestující žádá o pomoc jiný konzulární úřad než své země je to, že v zemi 
kde se nachází, není diplomatické ani konzulární zastoupení České republiky.  
 
Konzulární úřad poskytuje pomoc občanům České republiky v případech – úmrtí, vážné 
nehody nebo nemoci, v případě zatčení či zadržení, pokud se stane obětí násilného trestného 
činu, pokud se ocitne v nouzi a v neposlední řadě při vydání náhradního cestovního dokladu. 
Pokud se jedná o konkrétní problémy, které mohou občany České republiky potkat na 
cestách do zahraničí, nejpravděpodobnější je ztráta nebo odcizení dokladů.  
 
 4.6 Rekapitulace aneb „desatero“ pro bezpečné cestování  
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vydává na svých www stránkách mnoho 
užitečných informací, pokud se chystáme cestovat do zahraničí. Mezi taková to doporučení 
patří i jakési „Desatero na cesty“. Jedná se o základní připomenutí zásad správného  
a bezpečného chování v destinacích.  
 
Prvním a podle mého názoru nejdůležitějším bodem je samozřejmě zjištění potřebných 
informací na cesty. Základní informace o cílové destinaci lze nalézt v řadě otevřených zdrojů. 
Pro případ, že cestujeme do specifické země, měli bychom se o aktuální situaci v zemi 
informovat na zastupitelském úřadu. Prověřit bychom měli zejména platnost cestovních 
dokladů, případně si vyhotovit jejich kopii, vízovou povinnost, potřebné léky a v případě 
cesty motorovým vozidlem také platnost pojištění v daných zemích.  
 
Zcela nezbytným (uváděným druhým bodem v „desateru“) je sjednání si cestovního pojištění 
a to zejména pojištění úhrady za léčebné výlohy. Ministerstvo zdravotnictví také poskytuje 

                                                 
64 Konzulární a vízové informace, Pomoc v nouzi, Ocitli jste se v nouzi v zemi, kde není český zastupitelský úřad? 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/istanbul/cz/viza_a_konzularni_informace/pomoc_v_nouzi/ocitli_jste_se_v_nouzi_v_ze 
mi_kde_neni.html  
65 Cestujeme, Konzulární ochrana občanů Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_ochrana_obcanu_ceske/index.html 
Pomoc v nouzi. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/pomoc_v_nouzi_2/index.html  
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informace o zemích, které mají sjednané s Českou republikou poskytnutí bezplatné lékařské 
pomoci.  
 
Dalším bodem je udržování kontaktu s osobou Vámi blízkou, nejlépe žijící v České republice. 
Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje domluvit se na konkrétních termínech, kdy 
budete osobu kontaktovat a informovat o svém pohybu v zahraničí.  
 
Telefonní číslo nebo jakékoliv jiné spojení je dobré uložit si např. do pasu či jiného dokladu, 
aby v případě potřeby bylo patrné koho kontaktovat.  
 
Velmi důležité, v mnohých případech prospěšné je zaregistrování se v systému zvaném 
DROZD66, neboli „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“. Získané údaje po 
zregistrování slouží konzulární službě k poskytování operativní pomoci při událostech 
mimořádného charakteru, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo sociální 
nepokoje.  
 
Systém umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na 
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace 
poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí: informace 
o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných příslušnících, údaje o pobytu 
v zahraničí a kontaktní osoba v České republice.  
 
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci 
občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních 
nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným 
osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace 
nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.  
 
Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí uchovává a využívá jen ke shora 
uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze 
automaticky vymazány.  
 
Dalším bodem bezpečných zásad je samozřejmě dodržování celních dovozních a vývozních 
pravidel vztahující se na předměty jako jsou mince, drahé šperky, zbraně, starožitnosti apod. 
a samozřejmě s tím související dodržování ostatních místních zákonů a předpisů, 
respektování místních zvyklostí, ochrana životního prostředí a v neposlední řadě, v případě 
potíží se neprodleně obrátit na konzulární úřad.  
 

                                                 
66 Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://drozd.mzv.cz/  



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Kocourková, Odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu (2017_C_10) 

 

 
41 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz  

5. „Turistická policie“  
 
Koncept či nápad turistické policie je velmi diskutovatelným tématem v mnoha zemích. 
Speciálně v zemích, které jsou na cestovním ruchu závislé a které se snaží vytvořit si „image“ 
bezpečné destinace. Za takové země se dá považovat především Egypt, Thajsko, země 
Latinské Ameriky apod. 
 
Dalším příkladem může být Nepál67, kde se „turistická policie“ pohybuje v okolí velehorských 
památek a dohlíží na chování turistů. Dalším posláním této specializované složky je např. 
dohlížení na sexuální obtěžování a kriminalitu turistů, stejně tak rozdávají brožury s pravidly 
slušného chování, jedná se o preventivní opatření, aby nedocházelo k protiprávnímu jednání 
zahraničních cestujících. V Thajsku je „turistická policie“ dostupná v každé lokalitě těšící se 
návštěvnosti turistů. Dokonce zde jsou letáky či fotky s mottem „Nejste v Thajsku sami“. 
Turistická policie je přístupnější více než státní policie a jsou ochotni pomoci, např. 
zprostředkovat kontakt s ambasádou země, odkud občan pochází.  
 
V roce 2008 se podobná akce a snaha zlepšit služby cestujícím konala i za spolupráci Policie 
České republiky68. V období letní sezóny bylo pár vybraných policistů vysláno do Chorvatska, 
kde s tamní policií navázali spolupráci a dohlíželi na pořádek a bezpečnost turistů. Vzhledem 
k tomu, že se Chorvatsko řadí mezi nejoblíbenější destinace mezi českými občany, kteří sami 
často nejsou dostatečně jazykově vybaveni, byli zde strážnici české policie jistě velmi vítáni.  
 
Mezi hlavní pracovní náplň patřilo zejména zjišťování, zda v některé oblasti nemá zdejší 
turista problém, zprostředkovávali informace o dopravní situaci a odlišnostech v silničních 
pravidlech, zasahovali u dopravních nehod, pomáhali s komunikací s úřady, s tamní policií 
a hlavně ve zdravotnických zařízeních. Nápad „turistické policie“ je velmi přínosný a určitě je 
jednou z cest jak zlepšit služby cizincům a turistům, pokud se ocitnou v nouzi a zajistí rychlou 
pomoc.  
 
V České republice koncept „turistická policie nefunguje tak jak je zvykem v jiných státech 
světa, ovšem máme zde specializovaná policejní pracoviště a to přímo v srdci našeho 
hlavního města, jedná se zejména o služebnu Můstek v Praze. Pokud se tedy turista ocitne 
v situaci, kdy si neví rady a potřebuje poradit či pomoci určitě je kam se obrátit. Jak je 
zmíněno výše, je zde i nepřetržitá služba tlumočníků, takže odbornou pomoc zde najde 
turista i z těch nejvzdálenějších koutů světa. Koncept „turistické policie“ byl sice aktivně 
projednáván v rámci České republiky. Měl být zaštítěn Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Vzhledem k finanční náročnosti, která by souvisela se zřízením této agendy a vzhledem 
k jakémusi protiústavnímu „dvojímu standardu“, ke kterému by docházelo se nakononec od 
myšlenky konceptu „turistické policie“ upustilo. „Dvojím standardem“ rozumíme zejména 
poskytnutí služeb policie a pomoci jak turistům tak zejména pak tuzemským občanům 

                                                 
67 National Planning Commision. Government of Nepal. https://www.npc.gov.np/en 
Rady a informace na cesty, Thajsko. Sopka.cz.  
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=228&klic=1165 
68 BEDNARČÍKOVÁ, Dagmar. Čeští policisté pomáhali turistům v Chorvatsku. Policie České republiky, 2008. 
https://www.policie.cz/clanek/cesti-policiste-pomahali-turistum-v-chorvatsku.aspx 
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– „neturistům“. Docházelo by pak nejspíše k rozporům, jak kvalitní služby byly komu 
poskytnuty a jaká pomoc jim byla nabídnuta, jaké kompetence případů jsou kde řešeny 
apod.  
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Závěr  
 
Příjmy z příjezdové turistiky patří mezi významné zdroje v řadě zemí a regionů. Česká 
republika není v této souvislosti vyjímkou, lze však konstatovat, že v soupeření s některými 
dalšími státy střední Evropy vykazuje nemalý potenciál ke zlepšení. 
 
Řada turistů již před cestou hledá informace o bezpečnostní situaci v lokalitě, kterou chtějí 
navštívit. V rámci České republiky zahraniční turisté často narazí na nelichotivé informace 
a poznatky což může vést k jejich rozhodnutí navštívit jinou zemi.  
 
Tato studie sleduje některé konkrétní příklady „turisticko – bezpečnostní“ agendy, které jsou 
pro Českou republiku zvláště charakteristické. Patří mezi ně krádeže na osobách, negativní 
aspekty související s bezdomovectvím atd. Tyto jevy se přitom obvykle koncentrují do 
turisticky nejvděčnějších lokalit, jako je zejména hlavní město Praha.  
 
Co se týče mezinárodního úsilí v této oblasti, nebo možností zahraniční inspirace, je potenciál 
spíše omezený. Otázka podpory příjezdové turistiky není z logiky věci nijak harmonizovaná 
po linii Evropské unie a zůstává dominantně v kompetenci jednotlivých států, regionů, obcí. 
Některé zahraniční modely, jako např. zřizování turistické policie, nejsou v rámci České 
republiky na pořadu dne. Jejich zavedení by v konečném důsledku mohlo znamenat 
protiústavní dvojí standard výkonu policejní činnosti vůči dvěma skupinám osob (turistů 
a „neturistům“). Dalším možným vysvětlením proč nebyla „turistická policie“ v rámci České 
republiky zřízena je i to, že není Česká republika považována za nebezpečnou oblast, pokud 
tím rozumíme srovnání se zeměmi jako je např. Thajsko. Až na tzv. bagatelní trestnou 
činnost, zejména pak již zmiňované kapesní krádeže, je možné se v rámci celé České 
republiky pohybovat neomezeně a bezpečně.  
 
Velmi přínosný je bezesporu Schengenský prostor, který i s menšími nedostatky velmi dobře 
funguje na poli cestovního ruchu a napomáhá k „odstraňování“ překážek rozvoje. Dá se 
předpokládat, že po vylepšení všech dostupných verzí Schengenského informačního 
systému, bude zejména prostor Evropy velmi příhodnou lokalitou, kde bude možno 
bezpečně cestovat.  
 
Řada zemí, ať už se jedná o přímořské státy, či země, které jsou vyhledávány v zimních 
obdobích, jsou daleko atraktivnější než České republika. I přesto, že zde, dle mého názoru, 
chybí masivní reklama a další účinná propagace. V celkové statistice „incomingového“ 
cestovního ruchu si stojí všechny okolní země velmi dobře. Nemyslím si, že by tyto země, ať 
již je řeč o sousedním Rakousku či Německu, nebo např. Itálie či Chorvatsko byly o tolik 
atraktivnější než České republika. Podle mého názoru pouze umí dobře využít potenciálu 
svého kraje, i přesto, že není zdaleka tak výjmečný jako jsou kraje v naší republice.  
 
V úvodu jsme si položili stěžejní otázky či snad hypotézy, na které jsem se snažila najít 
odpověď. Jedná se zejména o to, zda a nakolik se snaží země samy sebe propagovat jako 
vhodnou destinaci na dovolené.  
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Z hlediska České republiky velmi účinně funguje Česká centrála cestovního ruchu a to nejen  
z pohledu zahraničních turistů, kteří zejména online mohou využívat nepřeberného množství 
informací o České republice, kvalitních informačních zdrojů zde mohou využít i občané České 
republiky. Naleznout zde mohou spoustou „tipů“ na výlety, restaurace, památky, sportovní 
vyžití apod.  
 
Samozřejmě je zároveň možné tvrdit, že stále je co zlepšovat a Česká republika nesmí 
„ustrnout“ na vavřínech. Země se musí snažit sledovat aktuální trendy v oblasti 
sebepropagace, stejně jako povzbuzovat regionální či lokální propagační aktivity, zaměřené 
do zahraničí.  
 
Vzhledem k určitým bezpečnostním rizikům souvisejících s cestou občanů České republiky  
a informovanosti občanu České republiky velmi dobře fungují a reagují na aktuální problémy 
internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou zakotveny nejen rubriky 
s bezpečnostní tématikou. Nýbrž i obecné informace a doporučení k plánovaným cestám.  
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 Ilustrace: Podíl osobonoclehů na celkových osobonoclezích v roce 2009, Evropská unie, na 
úrovni regionů NUTS 2.69 
 

  
 
 Ilustrace: Rekordní objem příjezdové turistiky v roce 2000.70  
  

  
 

                                                 
69 Tourism. Eurostat: Statistics Explained. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism 
70 Odborný portál pro cestovní ruch. http://www.cot.cz 
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 Ilustrace: Vývoj mezinárodních příjezdů do České rpeubliky mezi lety 1995 až 2007.71 
 

  
 
 Ilustrace: Spokojenost dle turistických regionů, léto 2010.72 
 

  
  

                                                 
71 LEGIERSKá, Yvona a kolektiv. Statistika v cestovním ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj České rpeubliky. 
Praha 2007. http://www.mmr.cz/getmedia/d99c234e-7624-4a22-9638-7688dd1040e8/Statistika-v-cestovnim-
ruchu.pdf 
72 Nejspokojenější turisté jsou na Šumavě. Česká centrála cestovního ruchu. 25. XI. 2010.  
http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/nejspokojenejsi-turiste-jsou-na-sumave.html  
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 Ilustrace: Památky UNESCO na území České republiky.73 
 

 
 
 Ilustrace: Památky UNESCO na území České republiky.74 
 

 
 

                                                 
73 “České dědictví UNESCO”. http://www.unesco-czech.cz/unesco-pamatky/ 
74 UNESCO Sites in the Czech Republic. Česká centrála cestovního ruchu, Czech Tourism, 2003 (leták).  
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 Příloha: Tisková zpráva (č. j.: OBP-690-2/AK-2007).75 
 
Kampaň Ministerstva vnitra České republiky existovala v letech 2007 až 2009, kdy byla bez náhrady 
zrušena. Spuštění internetové stránky a zveřejnění nové verze informačních letáků, určených pro 
cizojazyčné turisty.  
 
Každý rok do České republiky zavítají miliony zahraničních turistů. Tato skutečnost se pozitivním 
způsobem projevuje i na hospodářských ukazatelích státu. Je tedy v zájmu všech obyvatel země, aby 
se zahraničním hostům v České republice líbilo, aby se do této země vraceli a aby její návštěvu 
doporučili i svým přátelům a známým.  
 
Z tohoto důvodu se Ministerstvo vnitra, spolu s dalšími orgány veřejné správy, trvale věnuje 
problematice komunikace se zahraničními návštěvníky, a snaží se jim poskytnout maximum 
užitečných informací (např. o důležitých telefonních číslech či o doporučeném chování, jehož 
prostřednictvím mohou předejít řadě možných ohrožení).  
 
Součástí tohoto úsilí je právě nově zprovozněná internetová stránka a leták, pod souhrnným názvem 
“Vítejte v České republice”. Materiál – mimo jiné – obsahuje informace o klíčových telefonních 
číslech a adresách, které by mohly být zahraničním návštěvníkům v České republice k užitku.  
 
Rozhodující je přitom snaha, aby kampaň sehrávala zejména preventivní roli. Pokud už však ke 
konkrétní nepříjemné události dojde, je třeba, aby případný postižený nemusel dlouho pátrat, na 
koho se může se svým problémem obrátit.  
 
Vydání letáku souvisí s řadou dalších aktivit Ministerstva vnitra, které se mohou zahraničních 
návštěvníků v České republice týkat, včetně projektu P-1000 nebo aktivit v oblasti 
tzv. „community policing“ (např. projekt Bezpečné město Mariánské Lázně). Leták vznikal za využití 
domácí a zahraniční inspirace (např. včetně materiálů, vydaných odborem prevence kriminality 
Magistrátu hlavního města Prahy).  
 
Vydání materiálů navazuje na někdejší podobný projekt z roku 1998, který se setkal s velmi 
pozitivním ohlasem. Na rozdíl od minulosti je současná kampaň připravena v osmi jazycích: 
angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, italštině, španělštině, holandštině a japonštině. Tento 
výčet není náhodný: je založen na zjištění České centrály cestovního ruchu, respektive Českého 
statistického úřadu o počtech zahraničních turistů z různých zemí, přijíždějících do České republiky.  
Z deseti nejvíce zastoupených jazyků tak „přijdou zkrátka“ pouze návštěvníci hovořící slovensky  
a polsky, u kterých však není možné hovořit o větší jazykové bariéře. Internetová verze materiálu 
obsahuje i variantu v češtině a může být snadno rozšířena i o další jazyky.  
 
Překlad a korektury materiálu připravila agentura Terminus Technikus. Grafická stránka letáku je 
dílem agentury 3A Design s. r. o. Letáky byly vytištěny Tiskárnou Ministerstva vnitra, p. o.  
 
Do přípravy letáku se aktivně zapojili i pracovníci zastupitelských úřadů některých zemí, (pan Gavin 
Scott, konzul Spojeného království, pan Jinichi Tazaki, druhý tajemník velvyslanectví Japonska, pan 
Dominique Boffi, policejní přidělenec z velvyslanectví Francie).  
 
O dalších příkladech dobré praxe v uvedené oblasti budeme veřejnost touto cestou bezodkladně 
informovat. 

                                                 
75 Tourist Info. Ministerstvo vnitra Českjé republiky (archive). http://www.mvcr.cz/touristinfo 
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Ilustrace: Prostorová diferenciace a druhová podpora skladby cestovního ruchu v letech 
2007 až 2011.76 
 

 
 

Ilustrace: Schematické rozdělení druhů cestovního ruchu.77 
  

 
 

                                                 
76 Ročenka Ministerstva pro místní rozvoj. Praha 2011. 
77 Jaký je podíl cestovníhoruchu na ekonomické České rpeubliky. Český statistický úřad, 10. XI. 2010. 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jaky_je_podil_cestovniho_ruchu_na_ekonomice_cr20061110  


