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2.  

Anotace: Rozdělení předpokladů CR, specifika a faktory ovlivňující 

cestovní ruch v ČR  

 

 



Předpoklady cestovního ruchu 

v ČR 

Ovlivňují existenci a rozvoj cestovního ruchu 

• Lokalizační 

• Selektivní 

• Realizační 



• Lokalizační předpoklady – určují místo, kde se 
může rozvíjet cestovní ruch, závisí na 
geografické poloze a historickém vývoji oblasti. 

– Přírodní  
• Povrch – rozmanitý, pestrý na malé rozloze – skalní 

města, vulkanická pohoří, krasové oblasti 

• Podnebí – mírný pás – střídaní čtyř ročních dob, letní i 
zimní CR 

• Povrchové vody – řeky vyhledávané vodáky, množství 
vodních ploch určených k rekreaci 

• Podzemní vody – minerální prameny – lázně (Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Teplice, Poděbrady) 

– Kulturní 
• CR soustředěn do historických měst (Praha, Kutná Hora, 

Český Krumlov…) často jsou navštěvovaná muzea, 
galerie, architektonické památky, lidová architektura, 
církevní památky ( Rožnov pod Radhoštěm, Ještěd) 

 

 



• Selektivní předpoklady – umožňují vybrat 

obyvatelstvo, oblasti, které jsou nejpříhodnější 

pro CR 

– Objektivní 

• ČR patří mezi politicky stabilní, bezpečné pro cestování, 

ekonomicky vyspělý stát s dobrou životní úrovní, 

národnostně jednotný   

– Subjektivní 

• ČR v zahraničí propaguje agentura CzechTourism 

společně s vládními i nevládními organizacemi 

 



• Realizační 

– Dopravní – silniční síť je hustá na mnoha místech 

vyžaduje investice do oprav. Služby na železnici se 

díky dostavbě koridorů zlepšují. Letecká doprava 

slouží především k mezinárodní přepravě. 

• Dopravní dostupnost jednotlivých krajů má velký vliv na 

hospodářství i CR v krajích. 

– Materiálně-technický – kvalita ubytování, stravování 

se neustále zvyšuje podle nároků klientů. 

 



Specifika CR v ČR 

• Chatové oblasti 

• Vodáctví 

• KČT - turistika 

• Památky UNESCO 

• Hrady a zámky 

 



Vybrané faktory CR  

• Teplota 

– významně ovlivňuje letní i zimní rekreaci 

• Reliéf 

– nížinaté oblasti jsou málo atraktivní 

– horské oblasti jsou velice atraktivní 

• Hustota osídlení  

– Čím je hustota větší, tím větší je 
pravděpodobnost, že se obyvatelstvo bude 
účastnit cestovního ruchu 


