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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Turistika 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák definuje základní vybavení 

pro turistiku a vývoj turistiky. 

 
       

      

 

 

 

 



 

1. Turistika – historie a současnost 

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém 

cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací 

na místa svého obvyklého pobytu. Klasická turistika je pěší a spíše individuální, 

počátkem 20. století přibyla cykloturistika. V ČR je turistika od 19. století velice 

oblíbená a komunita turistů rozšířená. Od roku 1888 mají čeští turisté svoji 

organizaci, Klubu českých turistů, který udržuje na území České republiky hustou síť 

značených stezek pomocí turistických značek.  

Pěší putování do vzdálených krajin začíná patrně náboženskými poutěmi často na 

velké vzdálenosti (Mekka, řeka Ganga, Santiago de Compostela, Jeruzalém, Řím 

aj.), při nichž poutníci zároveň sbírali zajímavé zážitky a někdy je pak i publikovali. V 

české literatuře jsou nejstarší cestopisy z poutí do Jeruzaléma od Martina Kabátníka 

(1492) nebo Oldřicha Prefáta z Vlkanova (1547). Jinou početnou skupinu poutníků 

tvořili pocestní studenti a řemeslní tovaryši na vandru. 

Turistika v moderním smyslu slova vznikla koncem 18. století v souvislosti s 

romantismem a s objevem krás divoké přírody, zejména vysokých hor a přímořských 

krajů. Kolem roku 1800 se také poprvé objevuje slovo turistika, odvozené z 

francouzského tour, okružní cesta, putování. Jedním z prvních slavných turistů v 

Čechách byl Karel Hynek Mácha. K rozvoji turistiky významně přispěly železnice, 

které turistům umožnily dopravovat se do vysokohorských oblastí a jiných zajímavých 

krajin, kde pak začaly vznikat turistické ubytovny, hotely a počátky turismu jako 

hospodářského odvětví. U nás hrála turistika významnou roli v poslední fázi 

národního obrození zejména ve vzdělaných vrstvách. K jejímu rozšíření přispělo i 

skautské hnutí. 
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2. Základní turistické vybavení 

                           

Vhodná turistická obu 

                                           

Baťoh s portavinami a pitím  Pláštěnka   Vhodná bunda 

Zdroje: 

http://www.outdoorweb.cz/bundy/ 

http://www.outdoorweb.cz/turistika/plastenky/ 

http://www.outdoorweb.cz/turistika/turisticke-batohy/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika 

http://www.sportvacik.cz/sport-vacuuk/eshop/0/0/5/347-KEEN-Arroyo-2-M 

http://www.sportvacik.cz/sport-vacuuk/eshop/0/0/5/306-MERRELL-Quartz-75312 
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http://www.outdoorweb.cz/turistika/plastenky/Cape-Men-XS-red-plastenka
http://www.outdoorweb.cz/bundy/bundy-podzimni/damske-37084/01531-123-Check-In-damsky-kabatek

