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Rychlá fakta

Mění se vzorce chování v důsledků nedávných světových krizí. 

(Booking.com)
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Trendy udržitelného cestování 2023

1) Roste popularita cest vlakem

(Pinterest Predicts, business.pinterest.com)

Na tisíc čtverečních kilometrů připadá v ČR 121,25 kilometru kolejí, zatímco ve druhé 

Belgii je to přes 118 kilometrů a v Německu 107 kilometrů (Index prosperity Česka 2022)

https://www.indexprosperity.cz/2022/index-prosperity-ceska-2022/
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Trendy udržitelného cestování 2023

2) Cestování mimo hlavní sezónu, vyhledávání 

neobjevených míst

3) Vyhledávání autentických zážitků, chuť 

poznávat místní/SLOW TRAVEL

74 % cestovatelů chce v roce 2023 vyjít při cestování ze své komfortní 

zóny, celých 50 % si přeje zažít kulturní šok (Booking.com)
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Trendy udržitelného cestování 2023

4) Zájem o informace týkající se uhlíkové stopy a dopadu 

cestování na ŽP 

Při plánování dovolené je pro občany EU obtížné získat důvěryhodné informace o 

uhlíkové stopě v rámci přepravy (48 % uvedlo "velmi nebo spíše obtížné", oproti 33 % 

kteří uvedli "velmi nebo spíše snadné") (Eurobarometer Report 499)
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Aktivity CzechTourism v rámci udržitelného CR

Propagace, informační činnost:

• Incoming: nová landing page Udržitelné cestování na VisitCzechia.com

• DCR: nová microsite Ekologické cestování na Kudyznudy.cz
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Vizualizace VCR
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Vizualizace KzN

Kritéria schvalování

1) AKCE 

a) Oblast ochrany přírody a ekologie

• Aktivity a služby podporující ochranu přírody 

a životního prostředí

• Vzdělávací akce podporující ochranu přírody 

a životního prostředí

• Naučné stezky a pozorovny volně žijících 

zvířat, ornitologické exkurze

• Ekologická centra

• Geoparky

b) další..

2) INFRASTRUKTURA

• Ubytovací zařízení typu venkovské turistiky 

(Prázdniny na venkově, agrofarmy, 

ekofarmy),..

• další..
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Aktivity CzechTourism v rámci udržitelného CR

Tvorba produktů:

Oddělení produkt managementu 

• Aktivní produkt (cyklo, pěší, běžky, vodní 

turistika)
- Stezka Česka (kniha 2022), TV pořad 2023

- TV pořad dálkových a tematických cyklotras 

- Press trip cyklo + vinařská tradice 

• Kulturní produkt (venkovská turistika)
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Rozvoj venkovské turistiky – Prázdniny na venkově

• 2021, 2022 fotoprodukce venkovské turistiky, glamping

• 2022 press trip zaměřený na tradice a venkovskou turistiku

Prázdniny na venkově (PNV – SVTA)

• 2022 vznik microsite PNV na Kudy z nudy

• 2022 vzdělávací workshopy pro subjekty zapojené do PNV

• 2022 TV pořad Herbář

• 2023 spolupráce s Regionální potravinou (SZIF) 

• 2023 zařazení PNV na VisitCzechia.com
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Aktivity CzechTourism v rámci udržitelného CR

Výzkumná činnost:

• Oddělení institutu turismu - Výzkum mezi rezidenty za rok 2022
- Osobní rozhovory v průběhu roku

- Rezidenti ze 151* turisticky exponovaných lokalit napříč Českem

- (n) 2022 = 1 514

- Iritační index = míra znepokojení obyvatel vlivy cestovního ruchu

Míra znepokojení obyvatel vlivy cestovního ruchu odpovídá fázi rovnováhy. 

U lidí žijících v turisticky exponovaných lokalitách je iritační index nižší než průměr pro celou 
ČR, což znamená pozitivnější vztah k CR a jeho vlivům na lokalitu.

Celkově nejsilnějším zdrojem iritace je negativní vliv cestovního ruchu v rámci dopravy, naopak 
samotná přítomnost návštěvníků patří v průměru mezi slabší původce znepokojení.



Děkuji za pozornost!

Tereza Kadlecová
kadlecova@czechtourism.cz
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