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ÚVOD 
 

Vysoká škola obchodní a hotelové pořádá již sedmý ročník mezinárodní vědecké konference 

na téma „Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu“. Cílem konference je 

realizovat setkání zástupců různých organizací včetně akademiků, výzkumníků, tvůrců 

politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací  

a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, 

studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, 

problémech a současných trendech týkajících se ústředního tématu konference a studentského 

workshopu, který je součástí programu. 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová patří mezi klíčové nositele inovací v tématech konference 

na území Jihomoravského kraje. Dokládají to jak vědecko-výzkumné aktivity (přihlášené 

výzkumné záměry v grantových schématech Technologické agentury České republiky), tak 

snaha neustále rozvíjet a inovovat své studijní programy. Tyto kroky dokumentují četné 

projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie. Jako relativně mladá vysoká 

škola cílíme však dále – zejména do podnikové sféry a úzké provázanosti s praxí. Dokážeme 

flexibilně reflektovat požadavky trhu práce i zavedených aktérů prohlubujících obor 

cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Přispíváme tak k formování regionální politiky 

zaměřené na progresivní formy terciéru, které v konečném důsledku snižují negativně 

vnímané regionální disparity.  

 

Jedním z nástrojů vyrovnávajících regionální nerovnosti a zvyšujících konkurenceschopnost 

jsou i operační programy, včetně OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. I letošní 

konference je finančně podpořena projektem SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace 

vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: 

INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace, a je tedy financována Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem ČR. Tato skutečnost umožňuje pro účastníky téměř 

beznákladový režim účasti, což je krok posilující rovný přístup i pro začínající vědecké 

pracovníky či nadané studenty. Správnost tohoto kroku potvrzuje již teď zájem více než 100 

účastníků. Součástí procesu internacionalizace VŠOH je zařazení speciální sekce v anglickém 

jazyce.  

V souladu s tématem konference jsou vymezeny následující tematické sekce:  

1. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj 

2. Marketing a komunikace v hotelnictví 

3. Aktuální trendy v gastronomii 

4. Racionální výživa – základ gastronomie a veřejného stravování 

5. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu 

 

Za organizátory konference děkujeme všem účastníkům a doufám, že i v tomto roce přinese 

konference spoustu zajímavých informací a obohatí tak nejenom výuku, ale i praxi. 

 

 

 

Brno 24. dubna 2014       doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

prorektor pro výzkumnou činnost a rozvoj 
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ANALÝZA RIZIKA VYBRANÝCH ZOONÓZ ALIMENTÁRNÍHO 

PŮVODU VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 

 

 RISK ANALYSIS OF SELECTED ALIMENTARY ORIGIN ZOONOSES 

IN PUBLIC CATERING 

 

PAVEL BUDINSKÝ1, LENKA JEŠONKOVÁ2, FRANTIŠEK BOŽEK3, 

IGNÁC HOZA4 

 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na hodnocení a diskusi individuálního rizika infekce vybraných zoonóz 

alimentárních původu. Pozornost byla zaměřena na bakteriální, virová, i parazitická 

onemocnění. Individuální rizika jednotlivých zoonóz v České republice byla porovnána se 

stejnými ukazateli v Jihomoravském kraji. Na základě získaných výsledků byla navržena 

účinná opatření na redukci nejvyšších rizik. 

Klíčová slova 

Alimentární onemocnění, individuální riziko, zoonózy 

Abstract  

The paper is aimed at discussing of individual risk infection by selected alimentary origin 

zoonosis. The bacterial, viral, and parasitic diseases were investigated. Individual risks of 

particular zoonosis in the Czech Republic were compared with the same indicators in the 

South Moravian region. The effective countermeasures were designed for mitigation of the 

highest risks on the base of obtained results. 

Key words 

Alimentary diseases, impact, individual risk, zoonosis 

                                                 
1 MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA., Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
2 Ing. Lenka Ješonková, Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno, e-mail: lenka.jesonkova@unob.cz 
3 Ing. František Božek, CSc., Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno, e-mail: frantisek.bozek@unob.cz 
4 prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c., Ústav gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, Vysoká škola obchodní 

a hotelová, Bosonožská 9, 625 00 Brno, e-mail: hoza@hotskolabrno.cz 

mailto:lenka.jesonkova@unob.cz
mailto:frantisek.bozek@unob.cz
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Úvod 

Zoonózy alimentárního původu představují významnou skupinu nemocí. Původci mohou být 

bakterie, plísně a jejich toxiny, viry, parazité či priony. Onemocnění vznikají požitím 

kontaminovaných potravin, vody nebo nedostatečným dodržením hygieny při zpracování 

potravin. Potravinová bezpečnost je dnes silně diskutovaným tématem, a to jak ve fázi 

produkce, zpracování, skladování a distribuce, tak i finálním užití potravin spotřebitelem. 

Snahou je na základě analýzy rizik stanovit kritické druhy zoonóz, minimalizovat riziko 

nákazy indikovaných alimentárních onemocnění a zvýšit tak úroveň ochrany zdraví populace. 

Implementace souvisejících opatření, kde významnou roli sehrává informovanost veřejnosti, 

je realizována v úzké spolupráci se státními orgány. 

1 Analýza současného stavu 

V závislosti na charakteru mikroorganismu vyvolávajícího onemocnění a podle mechanismu 

jeho účinku se rozdělují alimentární onemocnění na infekce z potravin a otravy. Alimentární 

intoxikace jsou vyvolávány mikroorganismy, které se potravinou nebo vodou dostávají  

do trávicího traktu člověka, kde se pomnoží a způsobí onemocnění. Toxoinfekce jsou 

onemocnění vyvolané endotoxiny bakterií, které působí na střevní sliznici [1, 2]. 

Skupina alimentárních infekcí, u nichž dominuje přenos fekálně-orální cestou, je výrazně 

ovlivňována lidským faktorem v průběhu celého potravního řetězce. Epidemiologicky 

významná jsou akutní průjmová onemocnění bakteriálního i virového původu, kde závažný 

problémem představuje import ze zemí s endemickým výskytem, spojený především  

s turistikou či zaměstnáním v zahraničí.  

Skupina alimentárních toxoinfekcí představuje obtížně řešitelný problém. Protiepidemická 

opatření v rukou humánních i veterinárních lékařů a potravinářů jen částečně ovlivňují trend 

jejich výskytu. V popředí problémových zoonóz byla po mnoho let salmonelóza a v poslední 

době stále četněji se vyskytující kampylobakterióza. 

Skupina alimentárních otrav z potravin se vyskytuje většinou sporadicky, epidemicky jen 

v souvislosti se společným stravováním. K nejvýznamnějším onemocněním patří botulismus, 

jehož výskyt často souvisí s konzumací doma vyrobených zeleninových a masových konzerv. 

K frekventovaným alimentárním intoxikacím patří salmonelóza, jejímž původcem je bakterie 

rodu Salmonella. Tyto bakterie se primárně vyskytují v trávicím traktu zvířat i lidí 

a vylučovanými fekáliemi kontaminují životní prostředí a potraviny. Významným 

rezervoárem etiologického agens je drůbež. Riziko spočívá především v konzumaci 

nedokonale tepelně opracovaného masa a vajec [1, 3]. Na šíření onemocnění se mohou podílet 

také hlodavci, volně žijící ptáci a hmyz. Interhumánní přenos je vzácný. Infekční dávka činí 

104 bakterií. Epidemie vznikají v mnohem menší míře ve stravovnách uzavřeného typu 

(školní jídelny, jídelny mateřských škol) a naopak mnohem častěji ve stravovnách otevřeného 

typu (pouliční stánky, cukrárny). Infekce se šíří především cukrářskými výrobky a hotovými 

pokrmy, do kterých se na konci tepelného procesu přidává vejce, nikoli masnými výrobky jak 

tomu bylo dříve [2]. 

Dalším významným zástupcem zmíněného typu je původce kampylobakteriózy, bakterie 

z čeledi Campylobacteriaceae. Riziko vzniku infekce spočívá zejména v nízké hygienické 

úrovni při manipulaci se syrovou drůbeží v domácnostech i v provozech veřejného stravování. 
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Přenos se uskutečňuje hlavně alimentární cestou nebo přímo kontaktem s nakaženým 

zvířetem. Přenos z člověka na člověka je vzácný, vzácné jsou i epidemie kampylobakterióz. 

Infekční dávka se pohybuje okolo 103 bakterií. Epidemiologický význam vzrůstá společně 

s každoročním rostoucím počtem postižených osob [1]. 

Sledovanou bakterií způsobující alimentární onemocnění je i Listeria monocytogenes. Tento 

mikrob je původcem infekce u lidí i zvířat. V přírodě pomáhají bakterii udržovat hlodavci. 

Šíří se ponejvíce alimentárním přenosem. Výskyt listerióz není vysoký, ale riziko spočívá ve 

vysoké mortalitě, která může u vnímavých jedinců dosahovat až 60%. Do skupiny těchto 

onemocnění jsou řazeny rovněž erysipeloid, leptospiróza shigelóza, tularémie a Lymeská 

borrelióza. Posledně zmíněná infekce vzhledem k vysoké nebezpečnosti a enormně nízké 

infekční dávce tak představuje značný potenciál pro využití jako bojová biologická  

látka [2, 3].  

Mezi nezávažnější střevní infekce způsobené mikroorganismy vyvolávajícími akutní 

průjmová onemocnění se řadí Escherichia coli či yersinióza vyvolaná Yersinia enterocolitica. 

Přenos těchto nákaz se realizuje většinou fekálně - orální cestou, špinavýma rukama či 

kontaminovanými potravinami. Rizikem jsou opět nedostatečně tepelně opracované 

potraviny, nemytá zelenina či kontaminovaná voda. Infekční dávky jsou poměrně vysoké,  

u Yersinia enterocolitica se jedná o 109 bakterií [2]. 

Zástupcem onemocnění virového původu je hepatitida typu A z čeledi Picornaviridae. Ve 

srovnání s bakteriálními alimentárními onemocněními vykazují potravinami přenosná virová 

onemocnění několik odlišností. Infekce nepostihuje trávicí trakt, ale dostává se přímo do jater. 

Zde napadá parenchymatické buňky, ve kterých se množí. Virus se v potravině nemnoží, 

nezpůsobuje změnu jejích senzorických vlastností, což znesnadňuje jeho identifikaci. Díky 

specifickým vlastnostem virů je zoonotický přenos nepravděpodobný. Riziko spočívá ve 

fekálně - orálním přenosu. Možný je přenos prostřednictvím vektorů, jako je hmyz či voda. 

Rezistence viru je poměrně vysoká, neničí ho běžné pasterační teploty a v mražených 

potravinách si virulenci uchovává po dobu nejméně 1,5 roku. Zhodnocení alimentárního 

rizika je ve srovnání s bakteriemi složitější, a to kvůli dlouhé inkubační době  

(průměrně 30 dnů), zdlouhavému a obtížnějšímu způsobu průkazu původce [1, 2].  

Četnost onemocnění vyvolaných parazity není vysoká, ale o to závažnější jsou účinky na 

lidský organismus. Původce toxoplasmózy je Toxoplasma gondii, která vyvolává onemocnění 

především u osob se sníženou imunitou. Původce se řadí mezi kokcidie, jejichž životní cyklus 

vyžaduje několik hostitelů. Konečným hostitelem jsou kočkovité šelmy, v jejichž střevech 

vznikají infekční oocysty, které jsou vylučovány do prostředí exkrementy. Člověk, ale i 

ostatní teplokrevní živočichové se mohou stát mezihostiteli. Riziko infekce je založeno na 

konzumaci syrového nebo nedostatečně tepelně opracovaného masa obsahujícího tkáňové 

cysty, vzácněji po kontaktu s infikovaným zvířetem či kongenitálním přenosem od matky 

s akutní formou onemocnění [1, 2, 4]. 

Teniázy jsou parazitární onemocnění vyvolaná tasemnicemi Taenia solium a Taenia saginata. 

Dospělí jedinci parazitují především v tenkém střevě a mohou vyvolávat závažná onemocnění 

lidí i zvířat. Zdrojem infekce je člověk, mezihostitelem zvíře, u kterého dojde po pozření 

vajíček tasemnice k vytvoření boubele ve svalovině. Riziko infekce spočívá v požití syrového 

nebo nedostatečně tepelně opracovaného masa, které obsahuje boubele. Při nízké úrovni 

osobní hygieny je také možný fekálně - orální přenos [1, 2, 4]. 
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2 Použité metody 

V příspěvku byly užity výsledky analýz akreditovaných mikrobiologických laboratoří 

Krajských hygienických stanic a Státního zdravotnického ústavu. Přímými metodami, k nimž 

se řadí kultivace, mikroskopický průkaz, přímá imunofluorescence, ELISA (Enzyme Linked 

ImmunoSorbent Assay) či PCR (Polymerase Chain Reaction) byly prokazováni původci 

onemocnění. Nepřímé metody sloužily k detekci vytvořených protilátek. K průkazu protilátek 

byla použita metoda ELISA a nepřímá imunofluorescence. Pro rapidní diagnostiku byly 

aplikovány mikroskopický průkaz, imunofluorescence, ELISA a PCR.  

Výskyt vybraných zoonóz v ČR ve sledovaném období byl zjištěn prostřednictvím programu 

EPIDAT [5, 6], v regionu pak navíc s využitím přehledu „Infekční onemocnění“ pro 

jednotlivé roky [7] a osobního sdělení [8]. Program EPIDAT je užíván hygienickou službou 

k povinnému hlášení, evidenci a analýze výskytu infekčních nemocí v souladu s odpovídající 

právní úpravou [9, 10] a mezinárodními předpisy závaznými pro členské země Světové 

zdravotní organizace. Pro stanovení úrovně následků jednotlivých infekcí byl užit 

brainstorming [11] v kolektivu pěti expertů a jednoho laika. 

3 Výsledky a diskuze 

Na základě údajů získaných z programu EPIDAT [5] a dat Českého statistického úřadu [12] 

bylo kalkulováno individuální riziko onemocnění vybranými zoonózami alimentárního 

původu v České republice. Hodnoty individuálního rizika pro zkoumané zoonózy 

v jednotlivých rocích jsou zaznamenány v tab. 1. 

Studováno bylo individuální riziko nákazy infekčními onemocněními bakteriálního, 

parazitárního i virového původu. Nákazy bakteriálního původu byly vybrány z důvodu jejich 

patogenity, rychlosti šíření či vysoké frekvence výskytu. Parazitární onemocnění byla zvolena 

v relaci k jejich složitému vývojovému cyklu a nejednoznačné detekci. Hepatitida A byla 

sledována kvůli epidemickému výskytu a nebezpečnosti onemocnění. Z bakteriálních 

onemocnění byly sledovány kampylobakterióza, salmonelóza, listerióza, erysipeloid, 

shigelóza, leptospiróza tularémie Lymeská borrelióza, a jiné bakteriální střevní infekce 

zahrnující yersiniózu, infekce vyvolané Escherichia coli a další střevní infekce. 

Z parazitárních onemocnění byla pozornost věnována toxoplasmóze, tenióze 

a z virových onemocnění klíšťové encefalitidě, hepatitidě typu A včetně jiných virových 

střevních infekcí. 

Tab. 1:Individuální riziko onemocnění vybranými zoonózami alimentárního původu v ČR 

Druh onemocnění 
Individuální riziko RI [osoba-1.rok-1] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 kampylobakterióza 2,95.10-3 2,21.10-3 2,34.10-3 1,93.10-3 1,94.10-3 2,01.10-3 1,79.10-3 1,75.10-3 1,75.10-3 

 salmonelóza 3,21.10-3 2,44.10-3 1,75.10-3 1,05.10-3 1,03.10-3 8,19.10-4 8,33.10-4 9,99.10-4 9,78.10-4 

 listerióza 1,46.10-6 7,58.10-6 4,91.10-6 3,53.10-6 3,05.10-6 2,47.10-6 3,33.10-6 3,04.10-6 3,33.10-6 

 erysipeloid 7,80.10-7 7,78.10-7 4,82.10-7 3,82.10-7 3,81.10-7 4,75.10-7 0,00 2,85.10-7 4,76.10-7 

 tularémie 8,10.10-6 8,46.10-6 5,20.10-6 1,08.10-5 6,19.10-6 5,03.10-6 5,52.10-6 4,18.10-6 3,42.10-6 

 leptospiróza 5,37.10-6 1,75.10-6 2,31.10-6 1,62.10-6 3,05.10-6 3,89.10-6 2,95.10-6 2,09.10-6 6,66.10-7 

 shigelóza 2,71.10-5 2,81.10-5 3,36.10-5 2,19.10-5 1,69.10-5 4,27.10-5 1,56.10-5 2,53.10-5 2,45.10-5 

 Lymeská borrelióza 3,56.10-4 4,25.10-4 3,43.10-4 4,16.10-4 3,68.10-4 3,42.10-4 4,60.10-4 3,14.10-4 4,42.10-4 
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Druh onemocnění 
Individuální riziko RI [osoba-1.rok-1] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 SE klíšťová  

 encefalitida  
6,27.10-5 1,00.10-4 5,26.10-5 6,03.10-5 7,77.10-5 5,59.10-5 8,10.10-5 5,45.10-5 5,95.10-5 

 jiné bakteriální 

 střevní infekce 
2,64.10-4 2,40.10-4 2,73.10-4 3,16.10-4 3,02.10-4 3,17.10-4 4,39.10-4 4,91.10-4 5,51.10-4 

 jiné virové střevní 

 infekce 
3,58.10-4 5,44.10-4 5,8010-4 6,3410-4 5,77.10-4 8,09.10-4 9,48.10-4 6,54.10-4 7,40.10-4 

 hepatitida A 3,14.10-5 1,28.10-5 1,23.10-5 1,57.10-4 1,05.10-4 8,18.10-5 2,51.10-5 2,70.10-5 3,31.10-5 

 toxoplasmóza 3,39.10-5 3,19.10-5 2,23.10-5 2,37.10-5 2,10.10-5 2,46.10-5 1,71.10-5 1,79.10-5 1,47.10-5 

 tenióza 1,07.10-6 1,26.10-6 2,50.10-6 6,69.10-7 2,86.10-7 3,80.10-7 8,57.10-7 5,71.10-7 2,85.10-6 

Zdroj: Autoři 

Aby bylo možné vyhodnotit riziko rezultující ze zoonóz alimentárního původu pro obyvatele 

Jihomoravského kraje, byla realizována obdobná analýza v rámci regionu. K tomu byla 

využita data získaná z programu EPIDAT [5], Krajské hygienické stanice [6-8] a opět data 

Českého statistického úřadu [12]. Individuální rizika pro sledovaná onemocnění 

v Jihomoravském kraji jsou prezentována v tab. 2. Komparací údajů v tab. 1 a 2 vyplývá, že 

aktuální individuální riziko nákazy osob zoonózami v Jihomoravském kraji je zhruba 

srovnatelné s rizikovou situací v rámci celé republiky. V řadě případů (listerióza, erysipeloid, 

leptospiróza, shigelóza, hepatitida A, toxoplazmóza a tenióza) je situace v regionu dokonce 

příznivější, výjimečně poněkud horší (salmonelóza, kampylobakterióza), ve srovnání 

s celorepublikovým průměrem, jak je zřejmé i z obr. 1 a obr. 2. Zajímavé je, že incidence 

kympylobakteriózy zhruba od roku 2006 převyšuje incidenci salmonelózy, a to jak v regionu, 

tak v ČR. 

Tab. 2: Individuální riziko onemocnění vybranými zoonózami alimentárního původu v Jihomor. kraji 

Druh onemocnění 
Individuální riziko RI [osoba-1.rok-1] 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 

 kampylobakterióza 3,06.10-3 3,66.10-3 4,52.10-3 3,08.10-3 3,03.10-3 2,52.10-3 2,69.10-3 2,31.10-3 2,48.10-3 

 salmonelóza 3,32.10-3 3,69.10-3 3,88.10-3 3,19.10-3 1,95.10-3 1,11.10-3 8,13.10-4 1,19.10-3 1,25.10-3 

 listerióza 0,00 0,00 0,00 5,31.10-6 3,52.10-6 1,74.10-6 - 8,56.10-7 8,55.10-7 

 erysipeloid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 tularémie 7,09.10-6 6,20.10-6 1,59.10-5 1,06.10-5 6,17.10-6 8,70.10-6 4,29.10-6 2,57.10-6 3,42.10-6 

 leptospiróza - - - - - - - - 0,00 

 shigelóza 1,25.10-5 1,51.10-5 7,08.10-6 4,41.10-6 4,38.10-6 1,48.10-5 1,20.10-5 2,48.10-5 1,54.10-5 

 Lymeská borrelióza - - - - 3,08.10-3 4,41.10-4 5,32.10-4 3,66.10-4 3,65.10-4 

 SE klíšťová 

 encefalitida  
5,70.10-5 2,85.10-5 4,33.10-5 8,39.10-5 3,51.10-5 5,40.10-5 6,34.10-5 3,34.10-5 4,70.10-5 

 jiné bakteriální 

 střevní infekce 
1,86.10-4 3,03.10-4 2,73.10-4 2,23.10-4 2,83.10-4 2,71.10-4 2,67.10-3 2,88.10-3 7,10.10-4 

 z toho yersinióza 5,49.10-5 4,48.10-5 6,19.10-5 4,16.10-5 4,58.10-5 4,00.10-5 - - - 

 z toho Escherichia 

coli 
1,20.10-4 2,05.10-4 1,88.10-4 1,26.10-4 1,66.10-4 1,44.10-4 - - - 

 jiné virové střevní  

 infekce 
- - 2,28.10-4 3,34.10-4 5,15.10-4 3,29.10-4 1,15.10-3 8,26.10-4 9,00.10-4 

 hepatitida A 1,06.10-5 8,85.10-6 3,54.10-6 7,96.10-6 8,81.10-6 4,70.10-5 4,29.10-6 1,71.10-5 1,20.10-5 

 toxoplasmóza 2,57.10-5 2,57.10-5 2,39.10-5 3,01.10-5 1,94.10-5 1,91.10-5 5,14.10-6 8,56.10-6 7,69.10-6 

 tenióza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Autoři 
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Nejvyšší hodnoty individuálního rizika byly zaznamenány pro výskyt salmonelózy, 

kampylobakteriózy a jiných bakteriálních střevních infekcí, kde v jihomoravském regionu 

byly separátně sledovány Yersinia enterocolitica a Escherichia coli. Úroveň těchto rizik 

překračuje referenční hodnotu RI = 10-4 [osoba-1.rok-1] uváděnou v databázi US EPA [13] 

v regionu i celorepublikově, a je tudíž neakceptovatelná. V relaci k jiným střevním infekcím 

je si ale třeba uvědomit, že jde o sumu rizik, jež výrazně nepřevyšuje referenční hodnotu. Jak 

se zdá z regionálního pozorování nejvyšší příspěvek tvoří nákazy yersinií. Odtud je zřejmé, že 

maximální pozornost je nezbytné věnovat prevenci přenosu salmonel a kampylobakterií 

obdobně jak bylo shledáno v ozbrojených silách [14]. 

Pokud se týká vývoje rizika nákaz zkoumanými alimentárními zoonózami ve studovaném 

období, lze konstatovat, že buď kolísá v relativně úzkém intervalu (listerióza, erysipeloid, 

tularémie, leptospiróza, shigelóza, toxoplazmóza, teniáza) nebo mírně klesá na hodnoty nižší 

než na počátku sledování (salmonelóza, kampylobakterióza), jak je demonstrováno  

na obr. 1 a obr. 2.  

Výjimku tvoří výhradně zvýšená incidence hepatitidy A, kde riziko nákazy v roce 2008 

vzrostlo v regionu více než pětkrát a v rámci ČR dokonce více než o řád. Příčinu lze hledat ve 

snížené imunitě populace v důsledku dlouhodobě minimálního předchozího výskytu tohoto 

onemocnění, projevující se ve zvýšené citlivosti generace, která se s nemocí dosud nesetkala. 

Paralelně došlo v té době k relevantnímu zvýšení turistického ruchu, a to především v hlavním 

městě Praha, kde byla situace nejkritičtější. 

 

Obr. 1: Vývoj individuálního rizika infekce kampylobakteriózou v  ČR a regionu JMK  
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Obr. 2: Vývoj individuálního rizika infekce salmonelózou v  ČR a regionu JMK  

Za povšimnutí stojí prudký nárůst individuálního rizika incidence jiných střevních 

bakteriálních a parciálně i virových infekcí v období posledních tří let, zejména 

v Jihomoravském kraji. Daný fakt je prezentován na obr. 3. Důvodem může být zvýšený 

příliv cizinců na území republiky i regionu, nižší hygienický standard těchto osob 

a nedodržování hygienických zásad při přípravě jídel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Vývoj individuálního rizika infekce střevních bakteriálních a virových onemocnění v  ČR a 

regionu JMK  
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Pro zvýšení vypovídací hodnoty individuálního rizika byla sledována mortalita a zvažovány 

možné následky jednotlivých onemocnění. Bylo zjištěno, že k většině zaznamenaných úmrtí 

dochází u občanů starších 70 let, podstatně méně u dětí do tří let a u občanů mezi 50. a 70. 

rokem. V ostatních věkových kategoriích bylo úmrtí ve sledovaném období zaznamenáno jen 

výjimečně [15]. Dopady onemocnění C byly stanoveny s využitím brainstormingu 

a hodnoceny v intervalu C  1; 10  C  N, kde N je symbol pro množinu všech 

přirozených čísel. Výsledné individuální riziko RIC [osoba-1.rok-1] bylo vypočteno podle 

rovnice (1): 

                                                      CRR ICI                                                          (1) 

Související data spolu s výsledným rizikem RIC za rok 2012 (údaje o mortalitě v roce 2013 

nebyly v době zpracování dostupné) jsou uvedeny v tab. 3. Odtud je patrné, že závěry 

vyvozené z individuálního rizika RI pro jednotlivá onemocnění, jsou analogické i po zahrnutí 

závažnosti dopadu, tedy derivované z výsledného rizika RIC. Je tomu tak proto, že 

pravděpodobnost výskytu kampylobakterióz, salmonelóz a jiných bakteriálních a virových 

střevních infekcí oproti ostatním zoonózám je často více než o řád vyšší než v případě jiných 

zoonóz a zároveň protože zmíněné kritické rizikové infekce vykazují téměř stejné následky.   

Tab. 3: Individuální riziko onemocnění vybranými zoonózami alimentárního původu v ČR 

a Jihomoravském kraji (JMK) v roce 2012 při zvážení dopadu onemocnění 

Druh onemocnění 
Úroveň 

dopadu 

Mortalita 

[osoba] 
RI [osoba-1.rok-1] RIC [osoba-1.rok-1] 

ČR JMK ČR JMK  ČR JMK 

kampylobakterióza 3 x           x 1,75.10-3 2,31.10-3 5,25.10-3 6,93.10-3 

salmonelóza 4 5           0 9,99.10-4 1,19.10-3 4,00.10-3 4,76.10-3 

listerióza 9 2           0 3,04.10-6 8,56.10-7 2,74.10-5 7,70.10-6 

erysipeloid 4 3           0 2,85.10-7 0,00 1,14.10-6 0,00 

tularémie 7 0          0 4,18.10-6 2,57.10-6 2,93.10-5 1,80.10-5 

leptospiróza 8 0          0 2,09.10-6 - 1,67.10-5 - 

shigelóza 4 0           0 2,53.10-5 2,48.10-5 1,01.10-4 9,92.10-5 

Lymeská borrelióza 2 0 0 3,14.10-4 3,66.10-4 6,28.10-4 7,32.10-4 

SE klíšťová encefalitida  7 5 1 5,45.10-5 3,34.10-5 3,82.10-4 2,34.10-4 

jiné bakteriální střevní infekce 6 248 36 4,91.10-4 2,88.10-3 2.95.10-3 1,73.10-2 

jiné virové střevní infekce 4 8 1 6,54.10-4 8,26.10-4 2,61.10-3 3,30.10-3 

hepatitida A 6 0 0 2,70.10-5 1,71.10-5 1,62.10-4 1,03.10-4 

toxoplasmóza 5 0 0 1,79.10-5 8,56.10-6 8,95.10-5 4,28.10-5 

tenióza 3 0 0 5,71.10-7 0,00 1,71.10-6 0,00 

Poznámka: x - data nebyla dostupná 

Zdroj: Autoři 

V relaci ke kritickému individuálnímu riziku nákaz kampylobakteriózou, salmonelózou a 

jinými zejména bakteriálními střevními infekcemi lze doporučit implementaci následujících 

protiepidemických opatření:  

 realizovat senzorickou kontrolu při nákupu potravin; 

 upravovat potraviny při adekvátní teplotě, minimálně 10 min v jádře při 72 C; 
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 konzumovat potraviny bezodkladně po uvaření; 

 uchovávat potraviny v teplém stavu nad 60C, anebo rychle zchladit a uchovávat ve 

studeném stavu při teplotě nižší než 8 C; 

 minimálně 10 min ohřívat uvařené potraviny při teplotě nejméně 72 °C před požitím, což 

lze aplikovat výhradně v domácnostech, protože v zařízeních společného stravování je 

následné uchovávání tepelně zpracovaných pokrmů nepřípustné; 

 zamezit kontaktu syrových a uvařených potravin; 

 dodržovat dostatečnou osobní hygienu při přípravě pokrmů; 

 dodržovat hygienu pracovního prostředí a nástrojů při přípravě pokrmů;  

 chránit potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty jejich skladováním 

v uzavřených obalech nebo uzavíratelných nádobách.; 

 k pití a přípravě stravy používat výhradně pitnou vodu z nezávadných zdrojů 

 v potravinářských provozech realizovat důslednou kontrolu dodržování systému HACCP, 

který vede k eliminaci rizik; 

 formou osvětové činnosti a školení seznamovat obzvláště rizikové skupiny se zásadami 

minimalizujícími vznik onemocnění zoonózami a s prevencí alimentárních nákaz. 

Uvedená preventivní opatření nabývají na významu především v letním období, kdy jsou 

vytvořeny všechny příznivé podmínky pro pomnožování původců střevních infekcí.  

Závěr 

V příspěvku bylo hodnoceno individuální riziko RI nákaz vybranými bakteriálními, virovými 

a parazitárními zoonózami alimentárního původu v regionu Jihomoravského kraje 

a srovnáváno s celorepublikovým průměrem. Kritické riziko bylo zaznamenáno pro 

salmonelózy, kampylobakteriózy a jiné bakteriální střevní infekce, kde jeho hodnota 

překračuje referenční úroveň RI = 10-4 [osoba-1.rok-1] stanovenou US EPA. V této souvislosti 

se jeví účelné poznamenat, že systém detekce infekcí, který je v péči epidemiologicko-

hygienické služby, zůstává z pohledu EU v naší zemi na kvalitativně velmi vysoké úrovni.  

Riziková situace v regionu až na výjimky koresponduje se situací v ČR. Pro kritické infekce 

je situace v regionu méně příznivá, naopak pro nízko frekventovaná onemocnění příznivější. 

Obdobné rezultáty byly získány i při inkorporaci dopadů jednotlivých infekcí. 

Vývoj rizikové situace v letech 2003-2013 se příliš nemění, spíše se mírně zlepšuje, a to jak 

v ČR, tak regionu. Výjimku tvoří významně rostoucí riziko nákaz jinými bakteriálními a 

v regionu Jihomoravského kraje parciálně i virovými střevními infekcemi, což může být 

způsobeno přílivem pracovních sil z méně rozvinutých zemí a nižšími hygienickými 

standardy těchto občanů. Registrováno bylo zároveň výrazně zvýšené riziko nákazy 

hepatitidou A v roce 2008 a rostoucí poměr rizika infekce kampylobakteriózami versus 

salmonelózy po roce 2006. Výsledky prokázaly, že akcent je nutné položit do oblasti prevence 

přenosu kampylobakterií, parciálně salmonel a poslední dobou zejména bakteriálních a 

částečně virových střevních infekcí. K tomu byla navržena konkrétní opatření. 
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Abstrakt 

Spolupráca subjektov cestovného ruchu je základnou podmienkou pre tvorbu produktu 

(regiónu) cestovného ruchu. Overenie jej funkčnosti a identifikovanie integrity regiónu je 

obsahom tohto príspevku. Prostredníctvom parciálnej časti metódy AQITI bol realizovaný 

výskum pomocou e-mailovej komunikácie, kde sme predstierali záujem o návštevu regiónu 

Orava a následne hodnotili odpovede v kontexte integrity regiónu cestovného ruchu. 
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Orava, Metóda AQITI, e-tourism, e-mystery guest, Integrita 

 

Abstract 

Tourism subjects’ cooperation is general condition of tourism product (region) creating.  

Verifying of its functionality and identification of the regional integrity is the aim of the 

article. Through the partial part of the AQITI method, the e-mail communication research has 

been realized. We pretended interest in visiting Orava region and consequently we evaluated 

all answers in context of regional integrity 
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Úvod 

Región cestovného ruchu Orava patrí medzi najznámejšie a najatraktívnejšie regióny 

Slovenska. Napriek tomu podľa štatistiky evidovaných prenocovaných návštevníkov sa región 

radí k najslabším na Slovensku. Tento deformovaný stav spôsobuje do veľkej miery nelegálne 

„čierne“ ubytovanie rozšírené hlavne v okrese Námestovo. Na základe kvalifikovaného 

odhadu Mgr. Martina Hromadu (výkonný riaditeľ Klastru Orava) môžu reálne čísla 

dosahovať aj trojnásobok štatisticky evidovaných návštevníkov (Cákoci 2014). Tento 

negatívny fenomén spôsobuje spomalenie integračného úsilia celej Oravy ako komplexného 

produktu (regiónu) cestovného ruchu. Zamedzuje tvorbe kvalitnej  regionálnej karte či 

podobným produktom. Znižuje mieru vzájomnej spolupráce, ktorá musí existovať vo 

výhradne transparentnom prostredí. To všetko má negatívny vplyv na vnútornú integritu 

regiónu Orava, čo sa prejavuje v slabej nezištnosti a vzájomnej prajnosti subjektov 

cestovného ruchu. Príčin tohto stavu je viacero (ekonomické, historické a iné dôvody), no nás 

zaujíma hlavne verifikácia slabšej integrity prostredníctvom identifikácie konkrétnych 

subjektov cestovného ruchu a ich správanie sa počas utajeného e-mailového výskumu.   

1 Analýza cestovného ruchu v regióne Orava 

Región Orava leží v severnej časti Slovenskej republiky. Hraničný bod v katastrálnom území, 

obec Oravská Polhora 49° 36´ 54´´ s. g. š. 1 je najsevernejším bodom Slovenska. Územie 

Oravy patrí administratívne do Žilinského kraja a tvoria ho okresy Dolný Kubín, Námestovo a 

Tvrdošín. V regióne Orava je 63 samosprávnych obcí, z toho 4 obce so štatútom mesta. 

Celková rozloha Oravského regiónu je 1661,3 km2.3 Počtom obyvateľov najväčším mestom 

bolo podľa údajov obecnej a mestskej štatistiky Slovenskej republiky k 31.12 2011 mesto 

Dolný Kubín 19 554, ďalej nasledovalo mesto Tvrdošín 9 360, Námestovo 7 945 a Trstená s 7 

481 obyvateľmi. Oravský región možno rozdeliť na dve časti. Južnú časť územia predstavuje 

Dolná Orava s centrom Dolný Kubín a severnú časť územia predstavuje Horná Orava s 

centrami Tvrdošín a Námestovo. Z hľadiska regiónov cestovného ruchu v publikácii 

Regionalizácia cestovného ruchu na Slovensku z roku 2005 patrí územie Oravy do Oravského 

regiónu, ktorého členenie je totožné s administratívnym členením. Oravský región cestovného 

ruchu je členený taktiež na subregióny. Subregión cestovného ruchu je menší územný celok 

regiónu, ktorý nepokrýva celé územie regiónu, ale zahŕňa len tú časť, ktorá vykazuje určité 

výrazné špecifiká a odlišnosti kvalitatívne vyššej úrovne. Rozdelenie sledovaného regiónu na 

jednotlivé subregióny je zobrazené na obrázku č.1.  

 
Obr. 1: Subregióny v rámci Oravského regiónu cestovného ruchu 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2013 – podklad Weiss a kol. (2005) 
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Medzi subregióny patria Západné Tatry - Roháče, Oravská priehrada, Oravský hrad a Oravská 

Magura spoločne s časťou národného parku Malá Fatra. Hranicu regiónu tvorí na severe 

slovensko-poľská štátna hranica, vrchoviny Oravských Beskýd a vrch Babia Hora, na 

východe vrcholy Západných Tatier a Roháčov a na juhu hrebeň Chočských vrchov. 

Juhozápadnú hranicu Oravy tvorí najsevernejší výbežok Veľkej Fatry s vrcholom Šíp. 

Západná hranica regiónu sa tiahne cez Veľký a Malý Rozsutec v Malej Fatre a končí sa na 

styku Kysuckých a Oravských Beskýd na slovensko-poľskej štátnej hranici.  

V roku 2011 bolo evidovaných v regióne Orava 72 tisíc ubytovaných návštevníkov. Podiel 

zahraničných návštevníkov bol roku 2011 takmer 36 % a v ich štruktúre tvorili návštevníci 

z Českej republiky 40 % a z Poľska 25 %. Od roku 2009 po prijatí eura výrazne poklesol 

počet poľských turistov v regióne.  

 

 
Obr. 2: Návštevnosť Oravského regiónu v priebehu roka 2011 

Zdroj: Cákoci, 2013 

Dominantou celého regiónu a hlavnou atrakciou je Oravský hrad. Vôbec najnavštevovanejší 

hrad na Slovensku (v roku 2011 takmer 160 tisíc návštevníkov) je celoročne otvorený 

s ponukou rozmanitých podujatí.  Turistická ponuka v okolí hradu je v letnej sezóne spestrená 

možnosťou plavby plťou z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku. 

V rámci Dolnej Oravy je ďalším centrom samotné mesto Dolný Kubín, v ktorom bola 

ubytovaná takmer štvrtina zo všetkých návštevníkov Oravy. Prímestské stredisko 

nadregionálneho významu má Ski Kubínska hoľa. Mesto a okolie okrem toho ponúka 

pamiatky spojené s významnými slovenskými dejateľmi Čaplovičova knižnica s literárnou 

expozíciou P. O. Hviezdoslava, či rodný dom M. Kukučina v Jasenovej. V Dolnom Kubíne je 

unikátny drevený kolonádový most. Turistickú ponuku v meste rozšírilo stredisko AquaRelax 

Dolný Kubín. K spádovej oblasti Dolného Kubína môžeme priradiť aj evanjelický artikulárny 

kostol v Leštinách na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Druhým dreveným 

kostolom na Orave zapísaným v UNESCO je rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých 

v Tvrdošíne.  

Centrami cestovného ruchu sú aj obce Zázrivá a Párnica v podhorí národného parku Malá 

Fatra so širokou ponukou ubytovacích kapacít. V oblasti leží regionálne významné lyžiarske 

stredisko Malá Lučivná. Zázrivá je okrem iného centrom výroby syrových korbáčikov 

s chráneným označením pôvodu. 

Takmer tretina ubytovaných návštevníkov Oravy je situovaná do doliny Studeného potoka, 

teda od Západných Tatier s Roháčskou dolinou cez Zuberec, Habovku, Oravský Biely Potok 

až Podbiel s rezerváciou ľudovej architektúry. Prírodným prostredím jedna 

z najatraktívnejších oblastí Slovenska láka návštevníkov okrem v tatranských podmienkach 
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unikátnej hrebeňovej vysokohorskej turistiky a menej náročnými Roháčskymi plesami aj 

lyžiarskymi strediskami Roháče – Spálená, či Zuberec Milotín, Janovky a múzeom Oravskej 

dediny v Brestovej (vyše 61 tisíc návštevníkov v roku 2011). Pri areáli skanzenu sa 

pravidelne prvý augustový víkend organizuje folklórny festival Podroháčske slávnosti 

(cca 8 tisíc návštevníkov). Osada Oravice ponúka lyžiarske stredisko v kombinácií 

s termálnym parkom. V obci sa tiež organizujú folklórne slávnosti a je východiskovým 

bodom do atraktívnej Juráňovej doliny. 

V letnom období je navštevovaná Oravská priehrada s ponukou vodných športov, plavbou na 

výletnej lodi a návštevou Slanického ostrova umenia s takmer 30 tisíc návštevníkmi. 

Populárnou expozíciou je Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej, v roku 2011 s viac ako 

22 tisíc pasažiermi. K centrám cestovného ruchu na Orave ešte patrí obec Hruštín 

s lyžiarskym strediskom Zábava a obce pod Babou horou s ponukou vidieckej turistiky 

a rôznych atrakcií, či podujatí (folklórne slávnosti pod Babou horou v Sihelnom). Zaujímavá 

je aj expozícia Hviezdoslavovej hájovne v rámci Oravského múzea. 

4  Integrácia  cestovného ruchu v regióne Orava 

V rámci Slovenskej republiky určuje práva a povinnosti fyzických osôb aj právnických osôb 

pôsobiacich v cestovnom ruchu Zákon o podpore cestovného ruchu č.91/2010 Z.z. (Zbierka 

zákonov č. 48/2010). Znenie zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky 3.3.2010, s 

účinnosťou od 1.1.2011. Dovtedy boli snahy o integráciu regiónu Orava brzdené chýbajúcim 

legislatívnym rámcov. Existencia viacerých združení cestovného ruchu bola výlučne aktivita 

zdola, no s limitovanými možnosťami aktívneho rozvoja. Zákon č.91/2010 vymedzuje 

fungovanie organizácií cestovného ruchu na národnej úrovni prostredníctvom Slovenskej 

agentúry pre cestovný ruch (SACR), na regionálnej úrovni pomocou Krajskej organizácie 

cestovného ruchu (KOCR) a na úrovni lokálnej prostredníctvom Oblastná organizácia 

cestovného ruchu (OOCR). Jednotlivé úrovne majú vyčlenené právomoci a úlohy aby nedošlo 

k opakovaným aktivitám a neúčinnému využívaniu zdrojov.  

Združenie cestovného ruchu s názvom Klaster Orava vznikol v roku 2009 a od roku 2012 

funguje ako oblastná organizácia cestovného ruchu. Cieľom je vytváranie spoločného 

marketingu pre región Orava. Úsilím tejto organizácie je zabezpečiť spoluprácu medzi 

subjektmi v rámci celého regiónu, taktiež prezentovať región Orava ako funkčný celok doma 

aj v zahraničí a poskytovať konkurencieschopné produkty v oblasti cestovného ruchu.  

Medzi členov tohto združenia patria mestá Trstená, Námestovo, Dolný Kubín, 9 obcí z celého 

regiónu Orava a 15 podnikateľských subjektov. Hlavné úlohy Klastra Orava sú:  

  vytvárať na území Oravy kladný image v oblasti cestovného ruchu 

 zjednocovať subjekty v oblasti cestovného ruchu na Orave 

 prezentovať región Orava na výstavách cestovného ruchu 

 riadiť rozvojové ciele v cestovnom ruchu a zabezpečiť investície do atrakcií 

  manažovať efektívnu územnú organizáciu v oblasti cestovného ruchu na Orave 

 zvýšiť návštevnosť Oravy, formou organizovania kultúrnych a športových podujatí 

 dbať na kvalitu ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu 

 garantovať špecializované zázemie pre miestne samosprávy a podnikateľov pôsobiacich v 

cestovnom ruchu 

 postupovať podľa legislatívnych predpisov v oblasti cestovného ruchu 
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 vytvárať kvalifikované štúdie a analýzy, postupovať podľa trendov a vytvárať príslušné 

štatistiky 

 participovať na cezhraničných projektoch 

 implementovať oblastnú organizáciu do oblasti nadregionálnych štruktúr koordinácie 

cestovného ruchu 

 udržiavať kvalitu kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života na Orave. 

5 E-mystery guest – metóda hodnotenie integrity regiónu Orava 

Primárnym a nosným cieľom takto koncipovaného výskumu bolo overenie deklarovanej 

integrity v zmysle kooperácie Oravského regiónu cestovného ruchu prostredníctvom oblastnej 

organizácie cestovného ruchu – Klaster Orava. Úroveň integrity sme verbálne pomenovali na 

základe kvalitatívneho hodnotenia odpovedí od oslovených subjektov cestovného ruchu a ich 

schopnosti odporučiť celoregionálnu turistickú ponuku v rámci Oravy. Výskum mal ambíciu 

pomenovať aj doplňujúce atribúty, ovplyvňujúce stav cestovného ruchu ako je úroveň 

profesionality komunikácie a jazyková vybavenosť. K naplneniu stanovených cieľov sme 

využili parciálnu časť metódy AQITI, ktorá sa venuje dostupnosti a kvalite informácií 

o cestovnom ruchu na internete (Cákoci 2008, 2009), presnejšie výskum hodnotenia 

elektronickej komunikácie. Kvantatitívno-kvalitatívna metóda ako celok hodnotí obraz 

(image) regiónu cestovného ruchu a výskum elektronickej komunikácie predstavuje 

hodnotenie nepriamych nástrojov internetovej prezentácie. Výskum hodnotenia elektronickej 

komunikácie je inšpirovaný audítorskou metódou „mystery guest“ respektíve „mystery 

tourist“. Metóda, ktorá je etablovaná skôr v manažmente, sa používa na odhalenie silných 

a slabých stránok priamej komunikácie zamestnancov pri styku so zákazníkom. Originálny 

postup spočíva vo fyzickej návšteve tajného hosťa v zariadeniach alebo regiónoch cestovného 

ruchu a ten štruktúrovaným postupom plní dopredu zvolené výskumné úlohy. V začiatkoch 

komerčného využívania internetu realizovali obdobný výskum prostredníctvom elektronickej 

pošty Murphy, Forrest, Wotring, Brymer 1996. Okrem iného hodnotili spätnú väzbu 

hotelových manažérov poslaním e–mailu so záujmom o ubytovanie. Obdobne sme 

postupovali aj pri hodnotení regiónu Orava.  

Vo februári 2013 sme pomocou fiktívnej identity fínskej študentky Terhenetär Tuomisto a jej 

mailového konta (tuomisto.terhenetar@gmail.com) rozposlali identickú správu na 94 

vytypovaných emailových adries, ktoré zahrňovali všetky subjekty cestovného ruchu 

v regióne Orava (združenie cestovného ruchu, informačné kancelárie, kultúrno-historické 

inštitúcie, prevádzkovatelia atrakcií cestovného ruchu a vybraný ubytovatelia). Správa bola 

v anglickom jazyku a jej voľný preklad znel nasledovne: „Dobrý deň, volám sa Terhenetär 

Tuomisto, pochádzam z Fínska, Turku. Dopočula som sa od svojich známych o Vašej krajine 

a regióne a chcela by som aj s mojimi priateľmi navštíviť Oravu koncom marca, počas Veľkej 

noci. Bola by som Vám vďačná, ak by ste mi odporučili nejaké zaujímavé miesta, atrakcie, 

web a možnosi ako čo najlepšie využiť čas na Orave“. Po týždni, bol správa opakovane 

poslaná všetkým subjektom, ktoré v prvom kole neodpovedali. Rovnaký výskum sme 

začiatkom marca 2013 realizovali pomocou fiktívnej identity domáceho návštevníka, 

konkrétne Sofie Konrádovej zo Štúrova. Obdobná správa bola v tomto prípade napísaná 

v slovenčine a rozposlaná z adresy sofia.konradova@gmail.com, čo vytváralo lepší 

predpoklad na odozvu zo strany rovnakých 94 príjemcov.   
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6 E-mystery guest – výsledky hodnotenie integrity regiónu Orava 

Celkovo reagovalo na správu od Terhenetär Tuomisto len 18 subjektov z celkového počtu 94 

oslovených subjektov cestovného ruchu. Z toho iba 10 bolo promptných odpovedí v priebehu 

prvých dvoch dní. Tabuľka 1štatisticky sumarizuje výsledky. Najpozitívnejšie sa prejavili 

zamestnanci Oravského múzea, ktorí na solídnej úrovni od komunikovali požiadavky 

a v odpovedi ponúkli komplexné možnosti z celého regiónu Orava. Veľmi pozitívne 

vystupoval vo výskume aj Zuberec s okolím prostredníctvom svojej informačnej kancelárie, 

ale aj  múzeum oravskej dediny Brestová. V troch prípadoch bol záujem o poskytnutie 

adresnejšie informácií. 

Tab. 1: Vyhodnotenie e-mailovej komunikácie v angličtine 

 

Odpoveď 

do 1-2 

dni 

Odpoveď 

po viac 

ako 2 

dňoch 

Odpoveď 

až v 2. 

kole  

Odpoveď 

spolu  

Vysoká 

miera 

integrity 

Stredná 

miera 

integrity 

Nízka 

miera 

integrity 

Využiteľ

ná 

odpoveď 

Nadviaz

anie 

kontaktu 

počet subjektov 10 4 4 18 4 10 4 12 3 

podiel z 

celkového počtu 

odpovedajúcich 

55,56 % 22,22 % 22,22 % 100% 22.2% 55,6% 22,2% 66,7% 16,7% 

Zdroj: Fereková, 2013 

Z pohľadu integrity regiónu výskum nedopadol veľmi úspešne. Už spomínané subjekty 

z Podroháčskej oblasti a Oravského múzea boli schopné poskytnúť informácie aj o iných 

atraktivitách na Orave. Nosnými odporúčanými prvkami boli  tieto lokality: Dolný Kubín, 

Oravský hrad, Zuberec, Oravice, Tvrdošín a Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej.  

Tab. 2: Vyhodnotenie e-mailovej komunikácie v slovenčine 

 

Odpoveď 

do 1-2 

dni 

Odpoveď 

po viac 

ako 2 

dňoch 

Odpoveď 

až v 2. 

kole  

Odpoveď 

spolu  

Vysoká 

miera 

integrity 

Stredná 

miera 

integrity 

Nízka 

miera 

integrity 

Využiteľ

ná 

odpoveď 

Nadviaz

anie 

kontaktu 

počet subjektov 26 4 24 54 22 14 18 48 26 

podiel z 

celkového počtu 

odpovedajúcich 

48,15% 7,41% 44,4% 100% 40,7% 25,9% 33,3% 88,9% 100,0% 

Zdroj: Fereková, 2013 

Komunikácia v slovenskom jazyku dopadla o poznanie lepšie. Spolu prišlo až 54 odpovedí, 

no len 26 v priebehu prvých dvoch dní. Odpovede boli o poznanie obsiahlejšie, keďže 

adresáti neboli vystavení jazykovej bariére. Zlepšila sa aj frekvencia odporúčania širšej 

regionálnej ponuky. No hlavné odporúčané atrakcie sa veľmi nezmenili. Niektoré odpovede 

dokonca ponúkali aj atrakcie z okolitých regiónov (hlavne Liptov). Subjektov, ktoré 

odporučili len ich lokálne príp. okresné možnosti bolo 18, väčšinou išlo o podnikateľské 

subjekty, ktoré sa snažia pritiahnuť potenciálneho zákazníka na svoju pôdu, ďalej sa tu 

vyskytli menšie obce, ktoré zvyčajne odkazovali na svoje okresné centrá, kde sa orientuje 

cestovný ruch, takúto podporu svojho okresu sme zaznamenali najmä v obciach okresu Dolný 

Kubín ako napr. obec Bziny, Malatiná, Medzibrodie, Žaškov, Sedliacka Dubová. Nasleduje 

skupina subjektov, ktorá fiktívnej záujemkyni o región odporučila len rôzny zoznam 

internetových stránok o Orave, alebo v najhoršom prípade google prehliadač. Do tejto 

skupiny sme zaradili 14 e-mailov. Najpozitívnejšie hodnotené sú práve e-maily v skupine, kde 
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respondenti odporučili aj konkrétne možnosti, oblasti alebo atrakcie mimo svojho miesta 

pôsobenia. V tejto skupine sa ocitlo najviac až 22 e-mailov. Táto skupina ponúkla najširšie 

a najkomplexnejšie informácie o celom regióne, pričom sa nesústredili len na svoju činnosť 

a oblasť, ale na celý región Orava.  

Medzi najlepšiu komunikáciu môžeme zaradiť odpovede od všetkých turistických 

informačných kancelárií, pričom vyzdvihneme odpoveď kancelárie v obci Zuberec, aj 

kancelárie v Dolnom Kubíne. Ďalšia kvalitná odpoveď prišla od riaditeľa vodnej elektrárne 

Orava aj od Oravskej Galérie v Dolnom Kubíne.  

Záver 

Realizovaný výskum poukázal na pozitívne aj negatívne prvky v cestovnom ruchu na Orave. 

K pozitívnym patria viaceré subjekty cestovného ruchu, ktoré prejavili nezištnosť pri 

poskytovaní informácií a prostredníctvom e-mailových odpovedí ponúkli aktivity z celého 

regiónu. K negatívnym prvkom patrí výrazne znížená schopnosť komunikácie v anglickom 

jazyku a zásadné nedostatky v komplexnosti ponúkaných lokalít a atrakcií. Veľmi slabo 

viditeľné boli dva drevené kostoly zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO v Tvrdošíne a Leštinách. Taktiež samotné Chočské vrchy, Zázrivá aj s národným 

parkom Malá Fatra, Šípska časť Veľkej Fatry a Babia hora nefigurovali vôbec alebo 

minimálne medzi odporúčaniami. Vo všeobecnosti dominovali odporúčania na konkrétne 

hmotné prvky cestovného ruchu s dôrazom na kultúrne pamiatky. Napriek jasnému odkazu, 

že návšteva bude realizovaná počas Veľkonočných sviatkov, oslovené subjekty tomu 

nepripisovali dôležitosť. Okrem jednej odpovedi v angličtine, kde bola rozvitá téma alkoholu 

ako súčasť miestneho koloritu a dvoch v slovenčine sme sa iných odpovedí odlišujúcich 

Oravu, respektíve vtlačujúcich Orave špecifické prvky nedočkali. 
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DIETOTERAPIA – SÚČASŤ OZDRAVNÉHO PROCESU V 

KÚPEĽNÝCH PODNIKOCH 

 

DIET THERAPY - PART OF THE HEALING PROCESS IN SPA 

 

EVA BARVIRČÁKOVÁ DROTÁROVÁ8   

 

Abstrakt 

Kúpeľné podniky  pri liečbe pacientov využívajú okrem iných metód aj diétoterapiu. Ide 

o určenie vhodnej výživy s prihliadnutím na ochorenia pacienta. Správne určená diéta 

napomáha pacientom zmierniť a niekedy aj odstrániť zdravotné ťažkosti. Významnú úlohu pri 

určení diéty zohráva lekár dietológ a diétna sestra. Tieto dve funkcie úzko spolupracujú 

a zodpovedajú za určenie diéty a jej aplikovanie. 

Klúčové slova 

Diétoterapia, diéta, systém diét, dietológ, diétna sestra  

 

Abstract 

Spa companies use diet therapy in the treatment of patients. Diet therapy is to identify 

suitable nutrition by taking into account the patient's disease. Properly designed diet helps 

patients alleviate and sometimes remove health problems. Significant role in determining the 

diet plays doctor – specialist for diet and dietitian. These two functions work closely together 

and they are responsible for determining of diet and application of diet. 

Key words 

Diet therapy, diet, system of diet, dietitian 
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Úvod 

Kúpeľné podniky poskytujú služby, ktoré vedú k prevencii ochorení, k ich liečbe a služby, 

ktoré pomáhajú pri regenerácii nie len telesného, ale aj duševného zdravia klienta.  

Latinské príslovie hovorí: „Optimum medicamentum cibus bene datus est. Najlepším liekom 

je dobre podané jedlo.“ 

Zdravá, resp. racionálna výživa  je jedným z ozdravných procesov, ktorý v dnešnej 

uponáhľanej dobe napomáha k ochrane pred nežiaducimi vplyvmi a k celkovej vitalite 

človeka ako aj k ozdravnému procesu.  Ako uvádza Šenková (2010, s. 30): „zdravou 

životosprávou rozumieme plynulý a vyvážený  rytmus práce a oddychu, rovnováhu medzi 

aktívnym a pasívnym odpočinkom, dostatočný spánok, otužovanie. Správne jesť znamená 

jesť pravidelne pestrú stravu, ktorá svojim zložením zodpovedá veku a vykonávanej práci, je 

vhodne upravená a pripravená  podľa všetkých hygienických zásad.“ 

Kúpeľné podniky, nie len tie, ktoré sa špecializujú na ochorenia zažívacieho traktu, v svojej 

liečbe okrem medikamentoznej liečby, balneoterapie a fyzioterapie využívajú aj diétoterapiu.  

Správne určená diétoterapia pri rôznych formách ochorenia napomáha zlepšiť zdravotný stav  

klienta kúpeľného podniku a pomáha mu zorientovať sa pri pokračovaní v danej forme výživy 

po odchode z kúpeľného podniku.  

Článok podáva teoretické vymedzenie pojmu diétoterapia v kúpeľníctve a zameriava sa na 

rôzne druhy diétnej výživy, ktorá sa využíva v kúpeľných podnikoch na Slovensku. 

1 Čo je to diétoterapia 

Odborná literatúra nám ponúka mnoho definícii pre diétoterapiu. Už podľa samotného názvu 

pod diétoterapiou rozumieme diétne stravovanie, stravovanie založené na určitých 

racionálnych princípoch. Môžeme ju definovať, ako prispôsobené množstvo a kvalitu jedál 

pre rôzne metabolické a zažívacie poruchy spôsobené  ochorením. Osacká (2011) vo svojej 

literatúre uvádza, že liečebná výživa, resp. diétoterapia je strava, ktorá je individuálnym 

spôsobom upravená z liečebných dôvodov.  

Glynn, Bhikha-Vallee, Bhikha (2013) uvádza, že diétoterapia je predovšetkým terapeutická 

možnosť a prístup k udržaniu zdravia a zmierneniu chorôb. Pri diétoterapii podporujeme 

spotrebu špecifických potravín a vynechávame škodlivé potraviny.  

„Diétoterapia je aplikácia  potravín na uchovanie sily  a energie alebo k ich náprave, ak sa 

znížili v dôsledku  choroby.  Bezpodmienečná hodnota potravín v zdraví musí byť chápaná 

tak, aby sme mohli oceniť jej  relatívnu užitočnosť v ochorení (Smith Davis, 1909, s. 17).“ 

Hlavným zámerom diétoterapie je šetrenie orgánu poznačeného ochorením, zlepšenie 

subjektívneho stavu a realimentácia pacienta. (Osacká, 2011) 

1.1. Diétny systém  

 

Slovenské zdravotníctvo, vrátane kúpeľných podnikov využíva diétny systém, ktorý rozdeľuje 

diéty podľa rôznych indikácii.  
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Osacká (2011) vo svojej odbornej literatúre vymedzuje delenie diét podľa jednotného 

diétneho systému a to nasledovne:  

 

 základné diéty (označované číslom 0-13) 

Tab. 1: Diétny systémy – základné diéty 

Číslo a názov diéty 
Energetická 

hodnota 
Najčastejšie indikácie 

0 - tekutá 6000 

podáva sa v prvých dňoch po operáciách ústnej dutiny i 

ďalších častí tráviaceho systému, po operáciách 

krčných mandlí, pri chorobách ústnej dutiny, hltana, 

pažeráka, pri ktorých je náročné prehĺtanie, pri ťažších 

ochoreniach ústnej dutiny, pri poleptaní ústnej dutiny a 

pažeráka. Dočasne sa podáva aj pri ťažkých 

horúčkovitých stavoch alebo pri niektorých otravách. 

1 - kašovitá 11000 

podáva sa  

po operáciách tráviaceho systému, najmä žalúdka, pri  

poúrazových zmenách v ústnej dutine, poleptaní a 

zúžení pažeráka, pri akútnych stavoch – 

gastroduodenálny vred  

2 - šetriaca 12000 

podáva sa pri tzv. funkčných poruchách žalúdka - 

prekyslení, katare, žalúdočnom a dvanástnikovom 

vrede, chronických ochoreniach žlčníka a pankreasu  

3 - racionálna 12000 
podáva sa všetkým chorým, ktorý nepotrebujú osobitú 

diétu 

4 – s obmedzením 

tuku 
11000 

Podáva sa pri chorobách žlčníka a pankreasu, po 

vírusovom zápale pečene  

5 – bielkovinová 

bezzvyšková  
12000 podáva sa po akútnych hnačkových ochoreniach 

6 – 

nízkobielkovinová  
10000 podáva sa pri chorobách obličiek 

7- 

nízkocholesterolová  
9000 

Podáva sa  

pacientom so zvýšenou hladinou tukových látok v krvi, 

hlavne cholesterolu (hyperlipoproteinémiou), 

aterosklerózou...  

8 – redukčná  6000 podáva sa pri obezite 

9 - diabetická 8000 podáva sa všetkým chorým na cukrovku 

10 – neslaná 

šetriaca 
10000 

podáva sa  

pri chorobách srdca, ciev a obličiek, hypertenzii  

11 – výživná  14000 

podáva sa  

pre nadobudnutie telesnej sily a zvýšenie hmotnosti 

počas rekonvalescencie po chorobách a operáciách, pri 

zhubných nádoroch v období cytostatickej liečby a 

ožarovania ...  
12 – strava batoliat 8000 podáva sa deťom vo veku od 1 roka do 3 rokov 

13 – strava väčších 

detí 
11000 podáva sa deťom vo veku od 4 rokov do 15 rokov 

Zdroj: Autorka 
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 špeciálne diéty (označované písmenom S a príslušným číslom) 

Tab.2: Diétny systém – špeciálne diéty 

Označenie diéty Názov diéty 

0-S čajová 

0-ND tekutá nutrične definovaná 

1-S tekutá výživná  

4-S s prísnym obmedzením tukov 

9-S diabetická šetriaca 

9-SN diabetická šetriaca, neslaná  
Zdroj: Autorka 

 štandardizované diétne postupy (nemajú číselné označenie, vyznačujú sa zvláštnym 

individuálnym použitím, napr. pankreatická diéta, do tejto kategórie patria aj diéty 

diagnostické. 

2   Diétoterapia v kúpeľných podnikoch 

Kúpeľný podnik okrem vyšetrenie, ošetrenia, liečenia a ubytovacích služieb poskytuje svojim 

hosťom aj stravovacie služby, ktoré patria k základným kúpeľným službám.  

Ako uvádza Orieška (1998, s. 144): „stravovanie hostí (liečebná výživa) organizované 

reštauračným spôsobom napomáhajú vytvárať správne stravovacie návyky, vrátane kultúry 

stolovania. Ležiacim pacientom sa strava nosí na izby.“ 

„Po organizačnej stránke je stravovanie zabezpečené na stravne lístky alebo bez nich. Stravne 

lístky sa hosťom vydávajú na celý pobyt po lekárskej prehliadke a stanovení diéty. Keď sa 

stravné lístky nevydávajú, stravníkov eviduje diétna alebo vrchná sestra (Orieška, 1998, s. 

144).“ Ako uvádza Eliášová (2003) najčastejšie vyskytujúce sa diéty v kúpeľnom stravovaní 

sú šetriaca, racionálna, bielkovinová, výživná, redukčná, neslaná a diabetická.  

„Stravovanie, ako liečebná výživa (diétoterapia), využíva diétny systém, ktorý je 

premysleným terapeuticko-technickým, technologickým, zdravotno-výchovným 

a ekonomickým celkom (Orieška, 1998, s. 144) 

2.1  Úloha dietológa a diétnej sestry 

„Diétnu  výživu usmerňuje lekár – dietológ tak, aby predpísané diéty zodpovedali 

požiadavkám správnej výživy pre jednotlivé choroby, zdravotnému stavu hosťa 

s prihliadnutím k záťaži balneoterapie (Orieška, 1998, s. 144) 

Lekár dietológ úzko spolupracuje s diétnou sestrou pri predpisovaní bežných a špeciálnych 

diét. Diétna sestra zabezpečuje vlastný systém diétneho stravovanie, dozerá na prípravu 

diétnych pokrmov, sleduje dodržiavanie stravného režimu, v prípade potreby poskytuje 

odborné poradenstvo v oblasti diétneho stravovania, eviduje stravníkov ap.    

Z uvedeného vyplýva, že lekár – dietológ má určiť správnu diétu  a diétna sestra zodpovedá 

za jej aplikáciu u daného pacienta.  
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Záver 

Uponáhľaná doba, nesprávne stravovacie návyky, vysoká dávka stresu, ochorenia a mnohé 

iné faktory, ktoré nás ovplyvňujú a mnohokrát sa im nevieme vyhnúť, spôsobujú v ľudskom 

organizme procesy vedúce k deformovaniu nášho zdravia. Na pomoc okrem liekov, rôznych 

procedúr prichádza aj správne stanovená diéta, ktorú v značnej miere využívajú aj kúpeľné 

podniky. Diétoterapia v kúpeľníctve má nezameniteľné miesto a pomáha pri zmierňovaní 

ochorení. Vhodnou kombináciou diét a ďalších terapii môžeme zaznamenať pokroky 

v ozdravnom procese. Za správne určenie diéty v kúpeľnom podniku zodpovedá lekár – 

dietológ, následnú aplikáciu diéty má na stratosti diétna sestra.  
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PLÁNOVANIE VÝSTAVBY V CIEĽOVOM MIESTE CESTOVNÉHO 

RUCHU V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 

 

CONSTRUCTION PLANNING IN TOURISM DESTINATION  

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

TOMÁŠ GAJDOŠÍK9 

 

Abstrakt 

Plánovanie výstavby v cieľovom mieste, ako komplexné riešenie priestorového usporiadania 

a funkčného využívania územia, je vo všeobecnosti zložitejšie a komplexnejšie ako plánovanie 

a projektovanie individuálnych zariadení cestovného ruchu. Zahŕňa veľké územie, ktoré je 

často vo vlastníctve viacerých subjektov, vysoký objem investícií a zásahy do prírodného 

prostredia. Cieľom príspevku je poukázať na princípy a postup plánovania výstavby 

v cieľovom mieste s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a analyzovať osobitosti plánovania 

výstavby v horských a mestských strediskách cestovného ruchu. 

Kľúčové slová 

Cieľové miesto, plánovanie, udržateľný rozvoj, výstavba, zariadenia cestovného ruchu 

 

Abstract 

Construction planning in tourism destination, as a comprehensive solution of spatial 

arrangement, is generally more complex and comprehensive than the planning and design of 

individual tourism facilities. It covers a large area, which is often owned by several entities, 

the high volume of investments and interventions in the natural environment. The aim of this 

paper is to highlight the principles and process of construction planning in tourism 

destination with the emphasis to sustainable development and to analyze the peculiarities of 

construction planning in mountain and urban tourism destinations. 

Key words 

Construction, planning, sustainable development, tourism destination, tourism facilities 

                                                 
9 Ing. Tomáš Gajdošík, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Katedra cestovného ruchu a spoločného 

stravovania, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, 00421 48 446 2219, e-mail: tomas.gajdosik@umb.sk. 
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Úvod 

Cieľom plánovania výstavby v cieľovom mieste je uspokojiť dopyt návštevníkov po službách 

cestovného ruchu výstavbou zariadení cestovného ruchu a komplexným riešením využívania 

územia na rekreačné účely v súlade s ochranou životného prostredia a investičnými 

možnosťami. Z legislatívneho hľadiska je na Slovensku pri plánovaní výstavby v cieľovom 

mieste potrebné dodržiavať Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriedku - Stavebný zákon. Zákon definuje územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá je 

základným nástrojom územného rozvoja. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre 

národnú, regionálnu a miestnu úroveň a tvorí ju koncepcia územného rozvoja Slovenska, 

územný plán regiónu, územný plán obce a územný plán zóny. Dokumentácia a navrhované 

činnosti výstavby sa z environmentálneho hľadiska posudzujú podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvom na životné prostredie (EIA- Environmental Impact Analysis). 

1 Princípy plánovania výstavby v cieľovom mieste 

Aj keď sa plánovanie výstavby v cieľovom mieste cestovného ruchu veľmi nelíši od 

územného plánovania v iných miestach, aj v tomto prípade nachádzame určité osobitosti. Pre 

mnohých návštevníkov je pobyt v cieľovom mieste únikom od každodenných povinností 

a možnosťou získať nové zážitky. Zariadenia v cieľovom mieste by tak mali poskytovať 

možnosť oddychu a relaxu, kontakt s prírodou, možnosti zmeniť svoje každodenné stereotypy 

ponukou športovo-rekreačných aktivít. Svojou polohou, použitými materiálmi a architektúrou 

by mali umožňovať spoznať kultúru a zvyky v cieľovom mieste a tiež vytvárať 

nezameniteľný imidž cieľového miesta. Aj keď neexistujú jednotné pravidlá pre plánovanie 

výstavby v cieľovom mieste a každú novú výstavbu je potrebné posudzovať individuálne, je 

možné identifikovať základné princípy plánovania výstavby v cieľovom mieste cestovného 

ruchu: 

a) Udržateľnosť a ochrana životného prostredia. Pri plánovaní výstavby v cieľovom mieste je 

potrebné dbať na vzťah zariadení cestovného ruchu a udržateľnosť prírodného prostredia, 

pretože práve prírodné prostredie zvyšuje atraktívnosť cieľového miesta. Zariadenia by sa 

mali byť projektovať tak, aby umožňovali vizuálny a fyzický kontakt s prírodou. Dôležité je 

zachovávanie blízkych a vzdialenejších výhľadov v krajine a osobitostí prírodného prostredia 

(Schmitz a kol., 2008). Kontakt budov s prírodou môže byť umocnený výstavbou zariadení 

v prírodnom prostredí so zachovaním požiadaviek na ochranu životného prostredia, pretože 

platí, že čím unikátnejším prírodným prostredím cieľové miesto disponuje, tým viac je pre 

návštevníkov atraktívnejšie. 

b) Autentickosť a vhodné architektonické riešenie zariadení. Autentické stvárnenie objektov 

a ich zasadenie do prírodného prostredia sú významnými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú imidž 

cieľového miesta. Pri plánovaní výstavby v cieľovom mieste je dôležité zachovávať tradičný 

architektonický štýl územia, používať tradičné materiály a farby, a tak nenarúšať jedinečnosť 

cieľové miesta (Kučerová, 1997). Dizajn zariadení cestovného ruchu by mal byť v súlade 

s architektonickým štýlom v cieľovom mieste a mal by byť prispôsobený prírodnému 

prostrediu. 

c) Urbanisticko-architektonické štandardy. Pri plánovaní výstavby v cieľovom mieste je 

potrebné rešpektovať urbanisticko-architektonické štandardy rozvoja cestovného ruchu. Tieto 

štandardy ovplyvňujú charakter zariadení a ich bezprostredného okolia. Cieľom štandardov je 

zabezpečiť rozvoj zariadení a využívanie atraktivít cestovného ruchu v súlade s požiadavkami 
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tvorby a ochrany životného prostredia (Kučerová, 1999). Štandardy by mali byť súčasťou 

spracovania územných plánov rozvoja regiónov a stredísk cestovného ruchu, čím sa ich 

dodržiavanie stane záväzné aj z legislatívneho hľadiska.  

d) Plánovanie kapacít zariadení na základe limitných kapacít územia. Určovanie limitných 

kapacít v cieľovom mieste pomáha predísť environmentálnym, socio-kultúrnym 

a ekonomickým problémom spojeným s plánovaním výstavby zariadení cestovného ruchu. 

Svetová organizácia cestovného ruchu definuje limitnú kapacitu ako maximálny počet 

návštevníkov, ktorí môžu navštíviť cieľové miesto v rovnakom čase a nespôsobiť pritom 

zničenie fyzického, ekonomického alebo socio-kultúrneho prostredia, ani neprijateľné 

zníženie spokojnosti návštevníkov (UNWTO, 1997). Výpočet limitných kapacít nie je 

jednoduchý a závisí od charakteru cieľového miesta a charakteru návštevníkov. V praxi môžu 

byť limitné kapacity merané rôznymi spôsobmi, pričom sa zohľadňujú rozličné kritéria 

(tabuľka 1).  

Tab. 1 Meranie limitných kapacít v cieľovom mieste 

Kritérium Príklad merania limitných kapacít 

Fyzické - hustota výstavby (lôžka/ha),  

- zaťaženosť územia (návštevníci/ha),  

- pomer návštevníkov a domácich obyvateľov,  

Psychologické - pocit preľudnenia a rušenia (územie/užívateľ), 

Biologické - veľkosť zmien vo využití pôdy, 

- úroveň poškodenia vegetácie, 

- úroveň rušenia divo žijúcich zvierat, 

- znečisťovanie prostredia (EIA). 

Sociálne - úroveň vzťahu domáci obyvateľov a návštevníkov 

Ekonomické - veľkosť negatívnych ekonomických účinkov 

Infraštruktúrne - kapacita infraštruktúry (cesty, vodovodné elektrické a odpadové siete) 

Prameň: Spracované podľa UNWTO, 1997, Baud-Bovy, Lawson, 1998 a vlastné spracovanie, 2013. 

e) Projektovanie zón a koncentrácia aktivít v cieľovom mieste. Dôležitým princípom pri 

plánovaní výstavby v cieľovom mieste je správne umiestnenie jednotlivých zariadení 

cestovného ruchu, ktoré zabezpečí pohodlný prístup k službám a atraktivitám v cieľovom 

mieste, pri zohľadnení vzťahov medzi zariadeniami a zachovaním dostatočnej miery 

súkromia. Princíp projektovania a identifikácie zón umožňuje koncentrovať podobné aktivity 

cestovného ruchu a oddeliť konfliktné aktivity, napr. hlučné zóny od miest na relax, detské 

ihriská od dopravných komunikácií.  

f) Plánovanie dopravnej a technickej infraštruktúry. Plánovanie dopravnej infraštruktúry 

a veľkosť územia pokrytého cestami, chodníkmi a parkoviskami závisí od charakteru 

cieľového miesta. Pre rekreačné strediská sa počíta, že dopravná infraštruktúra bude tvoriť 

 5 – 10 % územia cieľového miesta. Mestské strediská cestovného ruchu majú dopravnou 

infraštruktúrou pokrytých 20 – 25 % územia (Baud-Bovy, Lawson, 1998). Dopravný systém  

v cieľovom mieste by mal byť zaujímavo riešený s využitím krajinotvorných prvkov, najmä 

zelene a mal by oddeľovať dopravné prostriedky od chodcov. Osobitú pozornosť treba 
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venovať budovaniu parkovísk. Odporúča sa budovať záchytné parkoviská nachádzajúce sa pri 

vstupe do cieľového miesta, čo umožní kontrolovaný prístup do strediska a má pozitívny 

vplyv na životné prostredie. Okrem plánovania dopravnej infraštruktúry je potrebné plánovať 

v cieľovom mieste aj ostatnú technickú infraštruktúru. Výstavba zariadení cestovného ruchu 

vyžaduje bezproblémové zásobovanie pitnou vodou, elektrickou energiou a efektívny systém 

odpadového hospodárstva. Tento systém by nemal poškodzovať životné prostredie a mal by 

byť ekonomicky efektívny z hľadiska prevádzky (Kučerová, 1997). 

g) Etapovitosť rozvoja cieľového miesta. Pri komplexnom plánovaní výstavby v cieľovom 

mieste by sa malo uplatňovať postupné budovanie infraštruktúry a zariadení cestovného 

ruchu. Dôležitá je najmä prvá fáza výstavby, ktorá určuje celkovú koncepciu cieľového 

miesta a jeho imidž. V prvej fáze by sa mala vybudovať najmä základná technická 

infraštruktúra a ubytovacie a pohostinské zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na uspokojenie 

základných potrieb návštevníkov. Postupne by sa mala budovať aj doplnková vybavenosť, 

najmä športovo-rekreačné, kultúrno-spoločenské a obchodné zariadenia. Postupné budovanie 

zariadení v cieľovom mieste má viacero výhod, pretože sa výstavba v ďalších etapách môže 

čiastočne financovať z príjmov z už prevádzkovaných zariadení, zariadenia a služby sa môžu 

čiastočne prispôsobovať meniacim sa požiadavkám klientov a takáto výstavba je šetrnejšia 

k životnému prostrediu (Russ, 2009).  

2 Postup pri plánovaní komplexnej výstavby v cieľovom mieste 

Plánovanie výstavby v cieľovom mieste zahŕňa nielen odporúčania pri výstavbe jednotlivých 

zariadení cestovného ruchu, ale aj komplexné riešenie využívania územia pre rekreačné účely. 

Najmä v zahraničí, ale často aj na Slovensku, sa plánuje komplexná výstavba v nových 

cieľových miestach cestovného ruchu, pri ktorej je nutné dodržiavať určitý postup. Postup 

plánovania výstavby v cieľovom mieste v začiatočných fázach zahŕňa zber a analýzu 

detailných informácií o území, vypracovanie a zhodnotenie alternatív založených na štúdiách 

uskutočniteľnosti (feasibility study) a následne výber vhodnej alternatívy, ktorá najviac 

korešponduje s požiadavkami investorov, miestnej a regionálnej správy, domácich 

obyvateľov a trhovými možnosťami. Postup plánovania výstavby v cieľovom mieste 

predstavuje viac stupňový proces, ktorý zahŕňa najmä vypracovanie všeobecného konceptu, 

návrh plánu výstavby, a schválenie finálneho plánu.  

Všeobecný koncept vychádza z analýzy trhu a potenciálu cieľového miesta. Pri plánovaní 

výstavby je dôležité zohľadniť na aký cieľový trh návštevníkov sa cieľové miesto orientuje, či 

ide o sezónne alebo celoročné cieľové miesto, aká predpokladaná priemerná dĺžka pobytu a 

návštevnosť cieľového miesta. Z územných ukazovateľov je potrebné brať do úvahy veľkosť 

a využiteľnosť územia na rekreačné účely a limitné kapacity územia. Na základe týchto 

ukazovateľov je možné preskúmať možnosti vybavenosti cieľového miesta zariadeniami 

cestovného ruchu, územné možnosti rozvoja, environmentálne vplyvy cestovného ruchu na 

cieľové miesto, potrebnú technickú, sociálnu a dopravnú infraštruktúru. Dôležité je 

preskúmať predpokladané ekonomické, sociálne a environmentálne vplyvy vyplývajúce 

z výstavby. Z ekonomického hľadiska je potrebné posúdiť veľkosť finančných zdrojov, 

alternatívne metódy financovania a návratnosť investícií. Z hľadiska stavebných prác je 

dôležité zohľadniť zdroje, kapacitu a potrebu dovozu stavebného materiálu a zariadení, 

a z toho vyplývajúce náklady a možné omeškania.  

Cieľom návrhu plánu je definovať budúci charakter cieľového miesta. Táto fáza zahŕňa 

detailné analýzy cieľového miesta, plány lokalizácie zariadení cestovného ruchu, odhady 
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nákladov a prípravu finančného plánu. Pri vypracovávaní detailných analýz sa zohľadňujú 

(Schmitz a kol., 2008): 

 

 fyzické charakteristiky územia (reliéf, pôda, erózia, geologické pomery, podzemná voda, 

vegetácia, chránené živočíchy, výška snehovej pokrývky, lavínové nebezpečenstvo, 

podmienky pre lyžovanie),  

 mikroklíma (slnečný svit, orientácia svahov, prevládajúce vetry, hmly, priemerné sezónne 

teploty, množstvo zrážok),  

 existujúca infraštruktúra (cesty, vodovodné a plynové potrubia, elektrické 

a telekomunikačné vedenia),  

 okolie (súčasné využitie pôdy, nariadenia na ochranu územia),  

 ochrana životného prostredia (prírodné a ekologické hodnoty, limitné kapacity). 

Príprava návrhu finančného plánu sa odvíja od detailných analýz, plánov lokalizácie 

a marketingových analýz. V tomto štádiu finančný plán zahŕňa celkovú veľkosť investičných 

prostriedkov, prostriedky potrebné v prvej fáze výstavby, ročné náklady na výstavbu, cenu za 

prenájom alebo kúpu pozemkov, predpokladaný dopyt a príjmy z existujúcich zariadení 

cestovného ruchu a analýzu vplyvov rizikových udalostí. Vhodnou metódou syntézy 

uvádzaných ukazovateľov je vytvorenie mapy súčasného a možného rozvoja cieľového 

miesta v mierke 1:1000 až 1:2000, kde sú zakreslené podstatné charakteristiky potenciálu 

cieľového miesta, vrátane limitných kapacít pre jednotlivé lokality. Tieto tvoria východisko 

pre tvorbu územného plánu cieľového miesta, vrátane urbanisticko-architektonických 

štandardov cestovného ruchu (Kučerová, 1997).  

Finálny plán obsahuje jednotlivé fázy výstavby, technické požiadavky, charakter plánovaných 

zariadení cestovného ruchu, terénne úpravy a podrobný finančný plán. Od predbežného plánu 

sa líši hlavne v úrovni ako sú spracované jednotlivé detaily. Podobne ako v prípravnej fáze sa 

vypracováva mapa rozvoja cieľového miesta v mierke 1:1000, ktorá obsahuje: 

 navrhované umiestnenie zariadení cestovného ruchu, 

 funkčné zóny v cieľovom mieste, 

 návrh zelených plôch a otvorených priestranstiev určených pre rekreáciu, 

 potenciálne nebezpečné miesta (útesy, miesta s lavínovým nebezpečenstvom), 

 dopravnú infraštruktúru, parkovacie miesta, pešie zóny, miesta pre údržbu, 

 vodovodné a plynové a odpadové potrubia, elektrické a telekomunikačné vedenia, 

 plány rozmiestnenia existujúcich budov,  

 terénne detaily zahrňujúce existujúcu zeleň. 

Detailný finančný plán by mal obsahovať predpokladané kapitálové náklady (kúpa/ prenájom 

pôdy, budovanie infraštruktúry, marketingové a iné analýzy), prevádzkové náklady a výnosy 

(správa a údržba, príjmy z prenájmu nehnuteľností), podmienky financovania výstavby 

a finančné analýzy. Finálny plán sa predkladá na posúdenie stavebnému úradu, ktorý zhodnotí 

či je postup výstavby v súlade s legislatívnymi a environmentálnymi princípmi 

uplatňovanými v cieľovom mieste. Po schválení finálneho plánu a vydaní stavebného 

povolenia sa môže začať výstavba v cieľovom meste. 

3 Osobitosti plánovania výstavby v horských strediskách cest. ruchu 

V súčasnosti sú horské strediská jedným z najnavštevovanejších cieľových miest, a tak sa 

stávajú aj objektom záujmu mnohých investorov. Pri plánovaní komplexnej výstavby 
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v horských strediskách je dôležité zachovať rovnováhu medzi kapacitou 

strediska, neporušením prírodného prostredia a ekonomickou návratnosťou investície. 

Veľkosť strediska a kapacita prírodného prostredia ovplyvňuje celkový počet návštevníkov, 

množstvo potrebných ubytovacích zariadení, osobných horských zariadení a ostanej 

doplnkovej vybavenosti strediska, čo má výrazný vplyv na  rozhodovanie investorov pri 

plánovaní výstavby v konkrétnom stredisku. Postup pri komplexnom plánovaní v horskom 

stredisku zahŕňa okrem množstva iných faktorov najmä výber vhodného územia a spracovanie 

detailných analýz, ktoré sa viažu najmä na fyzické charakteristiky územia, mikroklímu 

a existujúcu infraštruktúru (tabuľka 2).  

Na základe analýzy uvedených podmienok sa určí atraktívnosť daného územia a požadovaný 

imidž cieľového miesta. Výborné podmienky zabezpečujú cieľovému miestu medzinárodný 

charakter s vynikajúcimi prírodnými podmienkami a komplexnou výstavbou zariadení 

cestovného ruchu. Dobré podmienky pri plánovaní v horských strediskách určujú, že 

stredisko bude mať najmä národný charakter s menšou ponukou služieb ako stredisko 

s medzinárodným významom. Územie spĺňajúce dostačujúce podmienky má regionálny až 

miestny význam, vhodný najmä na výstavbu základnej vybavenosti. Pri nedostačujúcej 

vybavenosti sa neodporúča s budovaním zariadení cestovného ruchu. 

Tab. 2 Analýza podmienok pri komplexnom plánovaní horského strediska  

Kritérium 
Výborné 

podmienky 

Dobré  

podmienky 

Dostačujúce 

podmienky 

Nedostačujúce 

podmienky 

Dĺžka snehovej pokrývky  

v mesiacoch 
4 a viac 3 2 1 a menej 

Veľkosť snehovej 

pokrývky v metroch 
viac ako 1 0,6 – 1 0,6 – 0,4 0,4 a menej 

Podiel suchého snehu 

počas sezóny 
2/3 a viac 1/2 1/3 1/4 a menej 

Možnosť výroby 

umelého snehu 

ekonomicky 

efektívne 
hraničné 

ekonomicky 

neefektívne 
 

Prevýšenie svahov 

v metroch 
viac ako 1000 1000 - 800 800 - 500 menej ako 

Dostupnosť svahov pre 

rôzne skúsených lyžiarov 
pre všetky úrovne pre väčšinu úrovní 

aspoň pre dve 

úrovne 

len pre jednu 

úroveň 

Orientácia svahov 

 na svetové strany 
väčšina na sever 

väčšina na 

severovýchod 
väčšina na východ 

len na západ a 

juh 

Ochrana svahov pred 

vetrom a slnkom 
všetky svahy väčšinu svahov málo svahov žiadne svahy 

Veterné podmienky slabý vietor 
občasne silnejší 

vietor 

občasne silný 

vietor 

často silný 

vietor 

Priemerná denná teplota 

vzduchu v zime 

väčšinou menej ako 

0 °C 
približne 0 °C 

niekedy viac ako 

 0 °C 

často viac ako  

0 °C 

Pravdepodobnosť lavín 

 
žiadna mierna stredná vysoká 

Veľkosť územia potrebná 

na výstavbu 

dostatočná na 

rozsiahlu výstavbu 

dostatočná pre 

väčšinu zariadení 

dostatočná pre 

základnú 

vybavenosť 

nedostatočná 

Sezónny potenciál 
letná sezóna lepšia 

ako zimná 

zimná sezóna 

lepšia ako letná 
len zimná sezóna  

Potenciál cestovného 

ruchu 
medzinárodný národný regionálny lokálny 

Dopravná dostupnosť 

 
výborná dobrá dostačujúca nedostačujúca 

Prameň: Spracované s využitím Mill, 2008 a Holub, 2012, 2013. 
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Pretože väčšina návštevníkov vyhľadáva horské strediská najmä kvôli možnosti kontaktu 

s neporušenou prírodou, malo by byť plánovanie výstavby v horskom stredisku v súlade 

s ochranou životného prostredia. Pri plánovaní výstavby treba minimalizovať vplyvy 

stavebných prác na životné prostredie a maximalizovať snahu o ochranu fauny a flóry. 

Kapacita zariadení cestovného ruchu by mala rešpektovať limitné kapacity územia, ktoré sa 

odvíjajú najmä od charakteru územia.  

Množstvo poskytovaných služieb a z toho vyplývajúce nároky na výstavu zariadení 

cestovného ruchu sa odvíjajú od atraktívnosti cieľového miesta a charakteru prírodného 

prostredia. Aj keď horské strediská cestovného ruchu nepatria len k jednosezónnym 

strediskám, projektovanie ovplyvňujú najmä špecifické aktivity vykonávané v zimnej sezóne. 

Pri projektovaní horských stredísk sa projektujú najmä množstvo a kapacita lyžiarskych 

a bežeckých tratí, osobných horských dopravných zariadení, pohostinských a ubytovacích 

zariadení a požadovaná dopravná infraštruktúra. 

Plánovanie lyžiarskych tratí je podmienené charakterom prírodného prostredia cieľového 

miesta, výškou pohorí a orientáciou voči svetovým stranám. Zatiaľ čo stredne pokročilí lyžiari 

vyhľadávajú trate s priemerným sklonom od 20 – 30 % a orientáciou na juh, pre skúsených 

lyžiarov sú ideálne trate so sklonom do 60 % a orientáciou na sever a severovýchod (Patúš, 

1987). Pri plánovaní tratí je dôležité brať ohľad na lyžiarov rôznych úrovní a poskytnúť im 

dostatočné množstvo tratí s rôznou obtiažnosťou. Odporúča sa vyhnúť sa príliš skalnatým 

miestam a miestam, ktoré majú sklon viac ako 60 %. Z hľadiska bezpečnosti je výhodné, ak 

sú trate pre začiatočníkov, stredne pokročilých a pokročilých lyžiarov oddelené. Ak to 

prírodné podmienky dovolia, je vhodné prepájať lyžiarske trate s inými horskými strediskami 

cestovného ruchu, čím sa docieli vyššia atraktívnosť strediska a možnosť uspokojiť viac 

návštevníkov (Baud-Bovy, Lawson, 1998). Pri plánovaní lyžiarskych tratí je nutné plánovať 

aj ich veľkosť, ktorá je ovplyvnená veľkosťou a charakterom územia, limitnými kapacitami 

a štandardmi veľkosti plochy pre rôzne kvalitatívne úrovne lyžiarov (tabuľka 3). 

Tab. 3 Štandardy veľkosti plochy lyžiarskej trate pre rôzne kvalitatívne úrovne lyžiarov  

Kvalitatívna úroveň lyžiara Rýchlosť lyžiara (km/h) Potrebná plocha lyžiarskej trate (m2) 

Začiatočník do 12,3 226 

Priemerný lyžiar 12,3 – 21,5 226-520 

Dobrý lyžiar 21,6 - 25,9 1174 

Veľmi dobrý lyžiar 26,0 - 33,6 2000 

Prameň: Österreichisches Seilbahnkonzept, 1978. 

Na základe kapacity lyžiarskych tratí sa vypočíta kapacita osobných horských dopravných 

zariadení. Aj keď výstavba lyžiarskych tratí môže spôsobovať významné poškodenie 

životného prostredia, je vhodné, aby trate kopírovali nerovnosť terénu, čo obmedzí zásahy do 

prírody. Pri plánovaní umelého zasnežovania sa odporúča budovať záchytné nádrže na vodu, 

čím sa znižujú nežiaduce vplyvy na existujúce vodné toky (Mill, 2008). 

Výstavba tratí pre bežecké lyžovanie je z ekonomického pohľadu menej nákladná, pretože 

minimálna šírka tratí je menšia a bežecké lyžovanie nepotrebuje prítomnosť osobných 

horských dopravných zariadení. Z hľadiska umocnenia zážitku návštevníka vyžaduje 

projektovanie bežeckých tratí variabilitu terénu. Ideálna trať určená pre bežecké lyžovanie by 

mala byť na jednej tretine svojej dĺžky stúpať, na jednej klesať a zvyšok by mala byť rovina. 

Trate s maximálnym prevýšením 10 % zaraďujeme medzi ľahké, 20 % prevýšenie 

považujeme za stredne ťažké. Maximálne prevýšenie trate je 40 % (Mill, 2008).  
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Horské stredisko by malo byť autentickým miestom, kde sa návštevníci môžu občerstviť, 

ubytovať, nakúpiť si a poprechádzať. Lokalizácia, veľkosť a počet ostatných zariadení je 

určená počtom návštevníkov, ktorých množstvo sa odvíja od lokalizácie a kapacity 

lyžiarskych a bežeckých tratí a vzdialenosti od dopytových centier. Umiestnenie 

pohostinských zariadení by malo zabezpečiť aby sa lyžiari mohli po občerstvení rýchlo 

a ľahko dostať späť na svah. Preferujú sa rýchle formy obsluhy, čo minimalizuje nároky na 

dispozičné riešenie týchto zariadení. Z hľadiska kategórie pohostinského zariadenia sa 

uprednostňujú samoobslužné reštaurácie, après-ski bary, bufety a iné možnosti rýchleho 

občerstvenia. 

Pri plánovaní výstavby ubytovacích zariadení je vhodné vyberať mierne slnečné svahy 

a roviny s atraktívnym okolím, ktoré sú chránené pred vetrom a lavínami (Baud-Bovy, 

Lawson, 1998). Ubytovacie zariadenia sa budujú v blízkosti zjazdových tratí a nástupných 

miest osobných horských dopravných zariadení. Vo viacerých strediskách sa uplatňuje 

pravidlo, že čím je ubytovacie zariadenie bližšie k svahu, tým vyššia je jeho trieda. Pri 

projektovaní ubytovacích zariadení v horskom stredisku sa často využívajú urbanisticko-

architektonické štandardy.  

Dopravná infraštruktúra zahŕňa dostatočné množstvo prístupových komunikácií do strediska 

a v rámci strediska a tiež dostatok parkovacích plôch. V prípade ak to dovoľuje charakter 

územia sa horských strediskách neodporúča budovať strmé cesty, ktoré by mohli byť 

v zimnom období nezjazdné. 

4 Osobitosti plánovania výstavby v mestských strediskách cest. ruchu 

Mestské strediská cestovného ruchu sú kultúrno-historickými, administratívno-správnymi, 

obchodnými a priemyselnými centrami, ktoré vytvárajú ponuku cestovného ruchu. Mnohé 

mestské strediská sú významnými centrami histórie, kultúry a umenia, čo ovplyvňuje 

požiadavky na projektovanie a výstavbu v nich. Plánovanie výstavby v mestských strediskách 

cestovného ruchu by malo byť v súlade s ochranou kultúrno-historických pamiatok. 

Najlepším spôsobom, ako ochrániť a zachovať takéto pamiatky, je zabezpečiť, aby plnili 

svoju pôvodnú funkciu (napr. náboženskú, politickú), alebo trvalo využívať tieto stavby na 

iné účely (napr. múzeum, kongresová sála, butique hotel). Pri zmene funkcie stavby je 

dôležité zachovávať pôvodné architektonické prvky a špecifický imidž konkrétnej pamiatky 

(Baud-Bovy, Lawson, 1998). Ochrana kultúrno-historických pamiatok by sa mala 

zohľadňovať aj pri spracovávaní plánu rozvoja cestovného ruchu v cieľovom mieste. Tento 

plán v historických mestách by mal poukazovať na hodnotu kultúrno-historických pamiatok, 

určovať zodpovednosť za ich ochranu a ochranu okolitého prostredia, umožňovať kontrolu 

vykonávaných aktivít. 

Mestské strediská cestovného ruchu zabezpečujú širšiu ponuku ubytovacích, pohostinských, 

športovo-rekreačných a kultúrnych zariadení, a tak uspokojujú dopyt po cestovnom ruchu 

v regióne. Pri plánovaní kapacít týchto zariadení je dôležité brať do úvahy konkrétny 

charakter cieľového miesta. Prekročením limitných kapacít pri vysokej hustote rozvoja sa 

môže pôvodný imidž tradične pokojného mesta zmeniť na nový – preplnený a rušný. Je preto 

dôležité rešpektovať urbanisticko-architektonické štandardy. 

Na Slovensku sa v mestských strediskách uplatňujú štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 

ktoré obsahujú aj štandardy zariadení cestovného ruchu. Tieto štandardy sú viazané na 

lokalizáciu v mestách a obciach a zameriavajú sa na ubytovacie zariadenia, športovo 
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rekreačné zariadenia a kultúrne zariadenia. Základným kritériom pri výbere ukazovateľov 

a návrhu štandardov je veľkosť mestského strediska (tabuľka 4) a jeho dominantná funkcia 

(administratívno-priemyselná, kultúrno-historická, kúpeľná, obchodná). 

Z hľadiska ubytovacích zariadení sú v mestských strediskách najfrekventovanejšou 

kategóriou hotely triedy ***. Veľkosť hotelov je podmienená aj lokalizáciou vzhľadom na 

centrum mesta. V centre mesta sa odporúča budovať hotely s 200 – 500 lôžkami, v širšom 

centre so 100 – 200 lôžkami a na okraji mestského strediska s 50 – 100 lôžkami. V mestských 

strediskách veľkostnej kategórie do 5000 obyvateľov, pokiaľ nemajú významnú rekreačnú 

alebo kúpeľnú funkciu, sa namiesto hotelov odporúča budovať najmä penzióny.  

Tab. 4  Štandardy minimálnej vybavenosti mestských stredísk cestovného ruchu 

Zariadenie Ukazovateľ 
Veľkostná kategória mestského strediska  v tis. obyvateľov 

< 5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 50 50 – 100 > 100 

Hotel  

*****/ **** 

lôžka/ tis. 

obyvateľov 
x x (3,0) 3,0 3,0 3,0 3,0 

Hotel  

*** / ** 

lôžka/ tis. 

obyvateľov 
8,0 8,0 10,0 7,0 9,0 10,0 12,0 

Penzión 
lôžka/ tis. 

obyvateľov 
4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 

Športová hala 
hracia plocha v m  

[počet divákov] 
x 18 x 30 

18 x 36  

[600] 

24 x 42 

[1500] 

24 x 42 

[3000] 

Športový 

štadión 

hracia plocha m  

[počet divákov] 
x x 

105 x 70 

[7000] 

105 x 70 

[15 000] 

Otvorený 

plavecký 

bazén 

m2 vodnej plochy/ 

obyvateľa 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Krytý  

plavecký 

bazén 

m2 vodnej plochy/ 

obyvateľa 
0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

Zimný štadión 

m2 hl. účel. 

plochy  

[počet divákov] 

x x x x x 
1800 

[6000] 

Wellness 

centrum 

m2 plochy pre 

aktivity vo vode 
x x (500) (500) 500 500 500 

Múzeum 
m2 výst. plochy/ 

tis obyvateľov 
x x (8) 10 12 16 14 

Koncertná sála 
sedadlá/ tis 

obyvateľov 
x x x 1,4 1,2 1 0,8 

Kongresové 

centrum 

sedadlá/ tis 

obyvateľov 
x x x x x 20 15 

Poznámka: x – neuvažuje sa s výstavbou zariadenia; ( ) – výstavba v prípade významného mestského strediska 

Prameň: Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 2010. 

Kritéria pre výber športovo-rekreačných zariadení ovplyvňujú najmä klimatické podmienky, 

charakter krajiny, miestne záujmy a miestna tradícia jednotlivých športov. Návrh zariadení a 

štandardov pre oblasť kultúry vychádza z predpokladu zabezpečenia komplexnej ponuky 

zariadení kultúry pre návštevníkov a domácich obyvateľov. Základným cieľom výstavby 

športovo-rekreačných a kultúrnych zariadení je zabezpečiť dostatočnú druhovú skladbu 

a dostupnosť týchto zariadení.  

Vo väčšine mestských stredísk je zámerom budovať zariadenia cestovného ruchu 

v zaujímavej lokalite, a tak zvyšovať atraktívnosť cieľového miesta. Plánovanie výstavby by 

malo využívať výhody osobitostí cieľového miesta, napr. blízkosť rieky, parku, kultúrno-
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historickej pamiatky alebo atraktívneho výhľadu. Špecifické zóny zariadení cestovného ruchu 

by sa mali sústrediť v blízkostí týchto osobitostí, pričom ich výstavba a dizajn nesmie narúšať 

jedinečnosť cieľového miesta a musí dotvárať obraz mesta.   

Ďalšou osobitosťou projektovania a výstavby v mestských strediskách je budovanie parkov 

a trávnatých plôch, ktoré uspokojujú stále sa zvyšujúci dopyt po rekreácii vo voľnej prírode 

v meste. Je vhodné ich lokalizovať v blízkosti jazier, vodných tokov alebo peších zón. 

Centrum mestského strediska, napr. pešia zóna alebo námestie, by mali mať vždy priamy 

kontakt s prírodou, čo umožní vytvoriť imidž cieľového miesta, ktorý si návštevníci ľahko 

zapamätajú (Baud-Bovy, Lawson, 1998). Viaceré mestské strediská tiež disponujú sieťou 

cyklistických chodníkov a peších zón, ktoré sú oddelené od ostatnej dopravy a poskytujú 

domácim obyvateľom a návštevníkom príjemné prostredie počas oddychu.   

Záver 

Cieľom príspevku bolo poukázať na princípy a postup plánovania výstavby v cieľovom 

mieste s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a analyzovať osobitosti plánovania výstavby 

v horských a mestských strediskách cestovného ruchu. Medzi princípy plánovania sme 

zahrnuli nevyhnutnosť rešpektovania udržateľnosti a ochrany životného prostredia, autentické 

stvárnenie objektov, rešpektovanie urbanisticko-architektonických štandardov, plánovanie 

kapacít zariadení na základe limitných kapacít územia, projektovanie zón a koncentráciu 

aktivít v cieľovom mieste, plánovanie dopravnej a technickej infraštruktúry a etapovistosť 

rozvoja cieľového miesta. Pri plánovaní komplexnej výstavby v cieľovom mieste je 

nevyhnutné vypracovať všeobecný koncept, návrh plánu a finálny plán výstavby. Pri 

plánovaní výstavby v cieľovom mieste je nevyhnutné rešpektovať aj osobitosti horských a 

mestských stredísk cestovného ruchu, ktoré v značnej miere ovplyvňujú priestorové 

usporiadanie zariadení cestovného ruchu. 
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WELLNESS A FUNKČNÍ POTRAVINY S PROBIOTIKY 

 

WELLNESS AND FUNCTIONAL FOODS WITH PROBIOTICS 

 

JAN HRABĚ10, PAVEL BUDÍNSKÝ11, IVAN HOLKO12,  IGNÁC HOZA13, 

TOMÁŠ ULBRICH14 

 

Abstrakt 

V publikaci je uveden význam konzumace fermentovaných potravin s přídavkem probiotických 

mikroorganismů jako součást zdravého životního stylu (Wellnes). Tyto potraviny jsou 

označovány jako funkční potraviny s významným nutričním efektem a preventivními 

zdravotními účinky na lidský organismus. Probiotické kultury se používají k výrobě 

fermentovaných trvanlivých masných výrobků, řady mléčných a dalších potravin. Podávají se 

i ve formě farmaceutických přípravků (Hylak aj). Probiotické kultury jsou specifické 

mikroorganismy odlišující se od většiny dalších startovacích kultur svou schopností přežívat 

v zažívacím traktu člověka a svou metabolickou činností ovlivňovat pozitivně zdravotní stav. 

Klíčová slova 

Probiotika, Wellnes, fermentované potraviny, startovací kultury 

 

Abstract 

The publication includes the importance of consumption fermented foods with added 

probiotic microorganism as part of a healthy lifestyle (Wellness). These foods are known as 

functional foods with significant nutritional effect and preventive health effects on the human 

body. Probiotic cultures are used to produce fermented preserved meat products series of 

dairy and other food products. Administered in the form of pharmaceutical preparations 

(Hylak). Probiotic cultures are specific microorganisms differing from the majority of other 

starter cultures by their ability to survive in the human digestive tract and its metabolic 

activity positively affects health. 
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Úvod 

V potravinářském průmyslu nastupuje trend zdravého životního stylu. Stále více lidí si 

uvědomuje, že konzumovat funkční potraviny je skvělá prevence řady chorob. Funkční 

potraviny obsahují složky, které mají v lidském organismu významnou fyziologickou a zdraví 

prospěšnou funkci. Tyto potraviny neléčí konkrétní nemoci, ale působí na organismus 

preventivně. Jedná se o běžné potraviny obohacené o další prospěšné složky pozitivně 

ovlivňující pochody v lidském organismu. Např. upravují činnost střev a přispívají ke zlepšení 

trávení, upravují činnost srdce, krevní tlak, hladinu cholesterolu, snižují riziko ucpávání cév, 

zvyšují imunitu, atd.  

1 Charakteristika probiotických funkčních potravin 

Funkční potraviny obsahují tři specifické složky: probiotika, prebiotika a symbiotika. 

Probiotika jsou živé mikroorganismy vybraných kmenů, které se dodávají do běžné stravy. 

Probiotické kmeny (nejznámější jsou lactobacily a bifidobakterie) zlepšují mikrobiální 

rovnováhu ve střevech; svojí metabolickou činností zvyšují kyselost prostředí a tím 

znemožňují růst choroboplodných a patogenních mikroorganismů v tlustém střevě. 

Probiotické bakterie se dnes vyskytují v komerční sféře převážně ve fermentovaných 

mléčných výrobcích. Většinou se definují probiotika jako živé mikrobiální doplňky stravy, 

které pozitivně ovlivňují hostitele tím, že zlepšují jeho střevní mikrobiální rovnováhu. Tato 

definice zdůrazňuje důležitost živých buněk, jako základní složky probiotik. 

Slovo „probiosis“ pochází z řečtiny -  pro (pro) a biosis (život) a je proto protikladem ve svém 

významu ke slovu antibiosis, podporující šíření bakteriálních druhů uvnitř trávicího ústrojí. 

Probiosis je definováno jako „vlastnost normální dospělé mikroflóry odolávat přílišnému 

růstu jednotlivých kmenů a vytvoření kmenů cizích“ a je upevněno a znovu vytvořeno 

probiotiky. Koncept probiotik jako součást preventivní medicíny pochází od Mečnikova, 

který vycházel z předpokladu, že obyvatelé balkánského poloostrova se dožívali vysokého 

věku díky konzumaci kyselého mléka obsahujícího probiotické baktérie Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus které jsou přítomny jako jeden z hlavních kmenů v 

mikrobiologickém obrazu  jogurtů a jogurtových nápojů.  [1] 

Společný dokument FAO/WHO Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food uvádí 

definici probiotik  „Zdraví prospěšné bakterie“, které mají tyto hlavní účinky:  

 překonávají působení prostředí v žaludku a následně působí příznivě ve střevě, 

 nesmí působit škodlivě na zdraví člověka, 

 mají pozitivní vliv na kvalitativní a kvantitativní složení trávící mikroflóry a na další 

funkce organizmu (3)  

Dále doplňuje jejich charakteristiku o další vlastnosti: 

 Přežívají v agresivním prostředí žaludku (HCl, pepsin), 

 jsou schopny přilnout ke sliznici střeva (adherenční schopnosti), 

 produkují bakteriociny (látky působící proti jiným např. patogenním bakteriím) 

Jako zástupce probiotických kultur se uvádí tyto mikroorganismy: E.coli kmen Nissle 1917 – 

nejstarší typ probiotika, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
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casei subsp. Rhamnosus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus brevis, 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve,Bifidobacterium infants, Enterococcus 

faecium, přičemž je nutno podotknout, že probiotické vlastnosti jsou závislé na konkrétním 

kmeni mikroorganizmu nikoliv na druhu. 

Prebiotika jsou látky sacharidového původu, které prochází trávicím traktem beze změn 

a v tlustém střevě slouží jako potrava pro užitečné bakterie, včetně probiotických. Jde tedy 

o nestravitelné součásti potravin, které příznivě ovlivňují konzumenta tím, že selektivně 

stimulují růst a/nebo aktivitu jednoho nebo limitovaného počtu kmenů bakterií v tlustém 

střevě. Mezi prebiotika patří např. nejznámější inulin. 

 

Obr. 1 Bifidobacterium longum (2.) 

Prebiotika jako nevstřebatelné substance, nejsou degradovantelné v horních částech GIT 

(gastrointestinálního traktu). Nezměnené se dostávají do tlustého střeva, kde se rozkládají 

mikroorganizmy mikroflóry. Mezi prebiotika řadí: Fruktooligosacharidy, 

transgalaktosylované oligosacharidy, jiné oligosacharidy, některé polysacharidy. Za základní 

prebiotikum je považována vláknina, [5] 

Symbiotika jsou potravinářské produkty spojující účinky probiotik a prebiotik, jedná se 

v podstatě o směs obou výše uvedených složek. 

2 Jak fungují probiotické baktérie? 

Proto, aby mohl být označen a používán určitý kmen bakterií jako probiotický musí splňovat 

několik požadavků: provedená klinická studie dokazující pozitivní účinek dané bakterie; 

technologické vlastnosti, které umožní bakterii přežít ve výrobku ve stanoveném množství 

(10 mil. bakterií na gram či mililitr výrobku) a zároveň nesmí negativně ovlivnit jeho 

senzorické vlastnosti (chuť, vůni) a také konzistenci. Proto, aby byla probiotika účinná pro 

organismus člověka, je potřeba je přijímat pravidelně v určitém minimálním množství! [4]. 

Klasické aplikace probiotických kultur: 

 mléčné výrobky 

 jogurty, jogurtové nápoje, 

 z nových aplikací lze jmenovat probiotický sýr, kefír, či zakysanou smetanu, 

 doplňky stravy – např. tablety jsou dostupné v lékárnách a prodejnách potravin; 

 doplňky krmných směsí pro domácí zvířata – např. krmné směsi pro prasata. 
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Nové oblasti aplikace probiotických kultur v potravinách: 

 nápojový průmysl, 

 probiotické džusy, 

 fermentované zeleninové nápoje, 

 nebo v budoucnu také probiotická balená voda; 

 aplikace do mražených krémů, 

 do trvanlivých masných výrobků. 

Pod pojmem probiotika si většina lidí zatím představí zakysané mléčné výrobky. Je to sice 

zjednodušená představa, ale je pozitivní, že mlékařský průmysl je vedle dalších oborů 

potravinářského průmyslu, stále na čele v používání a propagaci probiotik. Probiotiky 

rozumíme všechny bakterie, které mají na stav střevní mikroflóry prokazatelně pozitivní vliv 

a které svým účinkem příznivě ovlivňují i zdravotní stav člověka. Bakterie mléčného kvašení 

jsou jedny z nich.  

Zakysané mléčné výrobky jsou výborné, obvykle mají největší smysl jako prevence. Stálá 

konzumací mléčných výrobků s probiotiky má nesporně blahodárný vliv na mikroflóru 

našeho zažívacího traktu, pomineme-li zcela fakt přísunu využitelného vápníku do organismu. 

Předností probiotik je především to, že působí šetrně a často i preventivně. Navíc neničí jiné 

bakterie plošně, jako to dělají třeba antibiotika. Probiotika pouze vytlačují „špatné“ bakterie 

tak, aby vznikla rovnováha mezi prospěšnými a škodlivými bakteriemi. Současně stimulují 

naši imunitu a přispívají k jejímu správnému rozvoji.  

3 Funkce probiotických mikroorganizmů v trávicím traktu člověka 

V našem trávicím traktu se odehrává nekončící, nelítostný boj kmenů baktérií. Navíc je to boj 

neuvěřitelně rozsáhlý. Kdybychom náš trávicí a vylučovací trakt rozvinuli na fotbalovém 

hřišti, zabíral by plochu asi 400 metrů čtverečných, tedy přibližně dvou tenisových kurtů. 

Záleží na velikosti člověka.  

Na této ploše se miliardy bakterií snaží uchvátit svá území. Celkově máme bakterií v trávicím 

systému neskutečné množství. Podle některých odhadů zhruba desetkrát víc než je všech 

buněk v těle. Ideálním výsledkem neustálého souboje je rovnováha mezi těmi 

mikroorganismy, jež nám prospívají, a těmi, které nám mohou škodit. Klíčový význam mají 

bakterie mléčného kvašení, protože brání škodlivých bakteriím v tom, aby se přemnožily. [6] 

A aby to opravdu nebylo jednoduché: boj mezi bakteriemi, které nám prospívají, a těmi, které 

nám mohou škodit, nesmí skončit vítězstvím ani jedné strany. Naše zdraví závisí na 

rovnováze mezi nimi.  

Jako by bakterie vytvořily uvnitř našeho organismu důmyslný ekosystém, chcete-li, svébytný 

organismus. Podle jakých zákonitostí, to je zatím jedno z dalších tajemství přírody. Pokud je 

tento systém v rovnováze, bývá odolný. Když se rovnováha naruší, stane se zranitelným. [5] 
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4 Fyziologická rovnováha a dopady na lidský organismus 

Zdravá střevní mikroflóra udržuje fyziologickou rovnováhu v trávicím traktu a chrání před 

infekcemi a chorobami. Vytváří mírně kyselé prostředí v trávicím ústrojí a brání rozvoji 

hnilobných mikroorganismů. Chrání a regenerují střevní sliznici, zvyšují její resorpční 

schopnost, aktivně zvyšují průchod vitamínů a minerálních látek do krevního oběhu. 

Eliminují tvorbu a vstřebávání toxických látek ve střevě. Upravují trávení, brání zácpě 

i průjmům, nadýmání, čistí střeva. Produkují vitamíny skupiny B a vitamín K. 

Vytváření správného bakteriálního prostředí v našem trávicím a vylučovacím traktu je velice 

důležité pro normální vývoj našeho imunologického systému v dětství. Na základě posledních 

studií se zdá být reálný i předpoklad, že nás probiotika mohou do určité míry chránit před 

rozvojem alergií a dokáží také rozvíjet normální reakce místo alergických a tím i vývoj 

našeho imunologického systému od dětství. Tyto hypotézy však musí prověřit a upřesnit další 

výzkumy. 

K podobnému závěru dospěli také finští vědci u dvou až čtyřletých dětí, u kterých pravidelná 

konzumace výrobků s laktobacily snížila riziko vypuknutí atopického ekzému, tedy ekzému 

alergického původu, téměř o polovinu. U dětí, které ekzém měly, se jeho stav zlepšil po dvou 

měsících. Pro komerční využití musí probiotické kmeny splňovat několik základních 

požadavků: 

 aplikovatelné technologické vlastnosti, stejně tak jako stabilita a životaschopnost 

 schopnost „přežití“ gastrointestinální (žaludek a střeva) prostředí 

 bezpečné použití ve výrobě 

 jasné definování na základě molekulárně-biologické metodiky 

 dokumentace o význačných vlastnostech probiotických kmenů  

Obr. 2  Zažívací trakt a jeho kolonizace 

mikroorganizmy (1) 

 

Stomach (žaludek), velmi málo bakterií – 

předpoklad Helicobacter pylori 

Duodenum /Jejunum–dvanáctník/ lačník 

primárně Streptococci, Lactobacilli, Bacteroides 

a Bifidobacteria 

Ileum – tenké střevo (v dolní části přítomnost 

Lactobacilli, Bifidobacteriaceae, Bacteroides, 

Enterococcaceae, Clostridia) 

Colon–tlusté střevo (masivní a rozmanitá flora, 

primárně Bacteroides, Bifidobacteria, 

Streptococci, Clostridia a Enterobacteriaceae) 
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Z literárních údajů obecně vyplývá pozitivní vliv probiotik zejména na: 

 omezení vlivu stresových situací na organismus, 

 omezení průjmových a jiných trávicích potíží, 

 zlepšení imunity a odolnosti proti nemocem,  

 redukce symptomů chorob trávicího ústrojí jako je laktózová intolerance a syndrom 

dráždivého tračníku, 

 stimulace peristaltiky střev (řešení potíží se zácpou a zlepšení trávení potravy),  

 tvorba trávicích enzymů, potřebných k rozkládání potravy,  

 snížení vstřebávání cholesterolu, 

 tvorba vitamínů skupiny B (biotin, niacin B2, pyridoxin B6 a kyselina listová). 

Negativní faktory moderní doby přispívají k vytvoření nerovnováhy baktérií v zažívacím 

traktu, ale jsou i další, z nichž jsou nejmarkantnější: 

 stres 

 střevní nemoci 

 léčba antibiotiky 

 změna dietetických návyků 

 špatné stravovací návyky 

 věk 

Pro zvýšení odolnosti organismu a potlačení negativních vlivů prostředí je zajištění příjmu 

probiotik ve stravě důležitým faktorem v udržování stabilního stavu prostředí v našem 

zažívacím traktu. 

Za optimální je považována u člověka denní dávka příjmu 108-109 probiotických buněk. 

Výrobci garantují, že na doby použitelnosti (expirace) je ve výrobku, který je deklarován 

svými probiotickými vlastnostmi nejméně 106 probiotických buněk v 1g výrobku (resp. 1 ml).  

To znamená, že by každý, kdo chce udělat něco pro své zdraví měl denně spotřebovat 

minimálně 100 g tohoto výrobku. [1] 

ZÁVĚR 

Probiotika se stávají stále větším hitem a trendem ve vývoji různých potravin. Dokáží 

příznivě působit na střevní mikroflóru. Jejím prostřednictvím ovlivňují náš zdravotní stav 

včetně imunity. Počet chorob a zdravotních potíží, které eliminují nebo zlepšují, se 

překvapivě rychle rozšiřuje. 

Probiotické výrobky jsou zdárným příkladem výrobku s přidanou hodnotou, výrobku, kterým 

se výrobce dokáže odlišit od ostatních konkurentů a posílit svou značku. 
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TEORIE OSVOJOVÁNÍ CIZÍCH JAZYKŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ 

V CIZOJAZYČNÉ VÝUCE 

  

THEORIES OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION A THEIR 

APPLICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING   

 

JANA JAŠKOVÁ15 

 

Abstrakt 

Nabídka odborných jazykových učebnic v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu je poměrně 

rozsáhlá a různorodá. Přístup každého učebního materiálu k cizojazyčné výuce je založen na 

určité teorii osvojování cizího jazyka. Cílem příspěvku je představit čtyři základní teorie – 

behaviorismus, nativismus, kognitivismus a sociální interakcionismus. Článek se rovněž 

zaměřuje na uplatnění vědeckých poznatků z daných teorií v učitelské praxi. 

Klíčová slova 

Osvojování cizího jazyka, behaviorismus, nativismus, kognitivismus, sociální 

interakcionismus, cizojazyčná výuka 

 

Abstract 

The offer of professional language textbooks in the area of hotel and tourism industry is 

relatively extensive and varied. The approach of each teaching material to foreign language 

teaching is based on a particular theory of foreign language acquisition. The aim of the 

contribution is the introduction of four essential theories – behaviourism, nativism, 

cognitivism and social interakcionism. The article is also focused on the application of 

scientific findings from the theories in teaching practice. 

Key words 

Foreign language acquisition, behaviourism, nativism, cognitivism, social interakcionism, 

foreign language teaching 
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Úvod 

Učitelé cizích jazyků si musejí být vědomi toho, jakým způsobem si jejich studenti osvojují 

daný cizí jazyk, aby jim k tomu mohli vytvářet vhodné podmínky. V současné době existuje 

celá řada cizojazyčných odborných textů a učebnic. Pro učitele bývá často obtížné se v nich 

zorientovat a vybrat ty nejvhodnější pro konkrétní studijní obor. Zejména pak v oblasti 

gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu je nabídka odborných jazykových učebních textů 

poměrně široká a různorodá. Některé kladou důraz na formální výuku gramatiky a slovní 

zásoby, jiné upřednostňují přirozené vnímání cizího jazyka, zatímco další se zaměřují na 

komunikaci studentů. Každý přístup k cizojazyčné výuce je založen na určité teorii 

osvojování cizího jazyka, přičemž nelze objektivně určit, která z nich je nejefektivnější. Cílem 

následujícího textu je postihnout různé pohledy na osvojování cizího jazyka se zaměřením na 

uplatnění získaných poznatků v učitelské praxi. 

1 Osvojování cizího jazyka 

Pojem osvojování cizího jazyka (second/foreign language acquisition)16 se od pojmu 

osvojování mateřského jazyka (first language acquisition) liší v tom, že se vztahuje 

k jakémukoliv jinému jazyku, než je rodný jazyk mluvčího (Ellis, 1994, s. 11). K osvojování 

cizího jazyka může docházet buď komunikací v přirozeně se objevujících sociálních 

situacích, nebo studiem s pomocí určité podpory ve formě specializovaných knih či školní 

výuky (ibid., s. 12).  

Důležitost vědního oboru týkajícího se osvojování cizího jazyka, známého pod názvem 

Second Language Acquisition (SLA), spočívá v praktickém využití dosažených znalostí ve 

výuce cizích jazyků (Doughty & Long, 2003, s. 7). To je důležité zejména u anglického 

jazyka, jelikož celkový počet 300–400 miliónů lidí, jejichž mateřským jazykem je angličtina, 

je výrazně převýšen počtem 1–2 biliónů lidí, pro které je angličtina prvním cizím jazykem 

(ibid., s. 4). SLA se objevila jako nová vědní disciplína na konci 60. let minulého století a od 

té doby zaznamenala výrazný rozvoj ve znalostech procesu osvojování (ibid., s. 866). 

V současné době existuje velké množství přístupů k procesu osvojování cizích jazyků. 

Zatímco některé teorie kladou důraz na vrozenou schopnost lidí osvojit si cizí jazyk, jiné 

teorie zdůrazňují roli prostředí, přičemž další se zaměřují na zapojení lidí do širšího 

sociálního kontextu (Lightbown & Spada, 2006, s. 29). Tato problematika je natolik složitá, 

že zatím neexistuje jednotný názor na kompletní teorii a tudíž ani jednotný pohled na způsob 

výuky cizích jazyků (ibid., s. 50). V následujících kapitolách se zaměříme na čtyři základní 

přístupy k osvojování cizích jazyků (behaviorismus, nativismus, kognitivismus a sociální 

interakcionismus), které jsou v současné době více či méně využívány při cizojazyčné výuce. 

2 Behaviorismus 

Behaviorismus je teorií zabývající se chováním zvířat i lidí, jejímž cílem je vysvětlit chování 

bez odkazu na vnitřní mentální procesy; chování je popisováno pouze v souvislosti 

s externími faktory z okolního prostředí (VanPatten & Williams, 2007, s. 18).  

                                                 
16 Existuje rovněž rozlišení pojmů second language acquisition a foreign language acquisition – v prvním 

případě se jedná o jazyk, který hraje sociální roli v dané společnosti, jde například o osvojování anglického 

jazyka v USA, kdežto ve druhém případě se jedná o jazyk, který nemá hlavní roli ve společnosti a je převážně 

osvojován ve formální výuce, například výuka angličtiny ve Francii (Ellis, 1994, s. 11–12).  
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Dominantní psychologickou teorií 50. a 60. let minulého století byla behavioristická teorie 

učení, podle níž jakýkoliv druh učení zahrnoval formování návyků, a to reakcí na stimul 

z okolí a následně posílením reakce tak, aby byla zapamatovatelná (Ellis, 1997, s. 31). 

Behaviorismus byl velmi populárním modelem pro učení všech živočichů i lidí, známé se 

staly například Pavlovovy výzkumy se psy, kde bylo možné po opakovaném vystavení 

stimulu (zvuk zvonku při krmení) vyvolat reakci (slinění) (Scovel, 2001, s. 17). Po určité 

době již samotný zvuk zvonku bez přítomnosti žrádla vyvolal reakci slinění, tento proces byl 

nazván klasické podmiňování (classical conditioning) (VanPatten & Williams, 2007, s. 18).  

Do 60. let minulého století dominoval behaviorismus rovněž v oblastech osvojování 

mateřského i cizího jazyka, tedy důraz byl na učení prostřednictvím formování návyků 

(Littlewood, 1984, s. 17). Většina počátečních výzkumů v oblasti osvojování cizího jazyka 

byla ovlivněna zkoumáním z oblasti osvojování mateřského jazyka, proto je nutné jej alespoň 

okrajově zmínit v následujícím textu. Vliv na výzkum osvojování mateřského jazyka měla 

Skinnerova upravená verze Pavlovova modelu, nazvaná operantní podmiňování (operant 

conditioning). Spočívá v tom, že z hlediska teorie učení je důležitý stimul ne před reakcí, ale 

až po reakci dítěte, například odlišné reakce matky na kojencovo vyslovení „ma-ma“ nebo 

„ga-ga“, které tak přimějí dítě dávat v budoucnu přednost výroku „ma-ma“. Okolí je tedy 

schopno formovat chování dítěte a tím i úspěšné osvojování mateřského jazyka (Scovel, 2001, 

s. 17).  

2.1 Cizojazyčná výuka z pohledu behaviorismu 

V oblasti osvojování cizího jazyka je nutno brát v úvahu, že studenti cizího jazyka již mají 

vyvinutou sérii návyků z mateřského jazyka, která musí být překonána novými návyky 

z procesu osvojování cizího jazyka. Pokud návyky z mateřského jazyka mohou být přínosné 

v získávání znalostí cizího jazyka, mluvíme o pozitivním transferu, pokud je tomu naopak, jde 

o negativní transfer neboli interferenci, která je příčinou učebních problémů a chyb 

(Littlewood, 1984, s. 17). Kontrastivní analýza se zabývá porovnáváním mateřského a cizího 

jazyka a podle rozdílů může předpovídat problémové jazykové položky a pravděpodobné 

chyby studentů, což umožňuje učitelům vědět, na co se mají při výuce soustředit a kde mají 

navodit nové návyky intenzivními technikami jako je imitace a dril (ibid., s. 18). 

Behaviorismus je často spojován s hypotézou kontrastivní analýzy (contrastive analysis 

hypothesis), podle které se studenti učí cílový jazyk snadněji, pokud je podobný jejich 

mateřskému jazyku (Lightbown & Spada, 2006, s. 34). Tato hypotéza vznikla v 50. letech 

minulého století na základech strukturální lingvistiky a behaviorální psychologie (Towell & 

Hawkins, 1994, s. 17–18).  

Při osvojování cizího jazyka zdůrazňovali behavioristé nutnost opakované imitace správných 

modelů jazyka, přičemž usnadněním procesu učení měla být pozitivní reakce na správnou 

imitaci a oprava nesprávné imitace (VanPatten & Williams, 2007, s. 19–20). Ve 40. až 70. 

letech minulého století měl v Severní Americe behaviorismus výrazný vliv na výuku cizího 

jazyka, což se projevilo ve vzniku audiolingvální metody, která byla založena na imitaci a 

memorování (Lightbown & Spada, 2006, s. 34). Studenti imitovali modely správného jazyka 

a získávali pozitivní reakce (positive reinforcement), pokud byli bezchybní, nebo negativní 

reakce (negative reinforcement) v případě chybného vyjádření (Ellis, 1997, s. 31).  
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2.2 Kritika behaviorismu  

Ve skutečnosti však neexistuje reálný důkaz pro behaviorální vysvětlení problematiky 

osvojování cizího jazyka, jelikož v této oblasti bylo realizováno velmi málo výzkumů, které 

by mohly empiricky potvrdit názory behaviorálních teorií (VanPatten & Williams, 2007, s. 

21). Naopak v 70. letech minulého století zjištění prvních větších empirických studií 

neprokázala názory behavioristů; opravování chyb učiteli často nevedlo ke zlepšení 

interpretace studentů, mnoho chyb předpovídaných kontrastivní analýzou se vůbec u studentů 

neobjevilo a naopak řada chyb, která se projevila, nebyla ve spojitosti s mateřským jazykem 

(ibid., s. 23). V současné době je tedy mateřský jazyk považován pouze za jeden z mnoha 

působících faktorů zahrnutých do procesu učení cizího jazyka, přičemž jeho vliv není 

přímočarý ani bezprostřední. Od dob behaviorismu došlo rovněž ke změnám v postoji k 

chybám studentů, které již nejsou považovány za něco, čemu je třeba se vyhnout, ale je na ně 

nahlíženo jako na nezbytné kroky v procesu učení se cizím jazykům (ibid.). 

Výzkum v oblasti osvojování mateřského jazyka demonstroval, že není možné, aby si děti 

vnitřně osvojily lingvistický systém podle principů operantního podmiňování. Například děti 

byly schopny produkce výrazů, které dříve nemohly slyšet anebo si osvojovaly velmi 

komplexní pravidla, která se nemohly naučit pouhou imitací (ibid., s. 24). Rovněž bylo 

zjištěno, že děti si osvojovaly gramatické prvky v určitém fixním pořadí, které se nelišilo 

v závislosti na kontextu, chování lidí z okolí či jiných externích vlivech, jak to předpovídal 

behaviorismus (ibid.). Podobně v oblasti osvojování cizího jazyka zjistili vědci, že studenti 

získávali znalosti mnoha gramatických struktur v relativně shodných sekvencích a že mnoho 

jejich chyb bylo podobných těm, které dělaly děti učící se rodný jazyk (ibid.). Výsledkem se 

stalo tvrzení, že osvojování cizího jazyka probíhá podobně jako osvojování mateřského 

jazyka. Tento fakt byl vyjádřen v hypotéze kreativní konstrukce (creative construction 

hypothesis) popisující učení jazyka jako kreativní proces, ve kterém student nevědomky 

vytváří hypotézy na základě jazykového vstupu (input), jehož zpracování je řízeno vrozeným 

mechanismem, který je totožný s mechanismem provozujícím osvojování mateřského jazyka 

(ibid., s. 24–25). 

To všechno byly důvody, aby vědci začali věřit, že většina jazykových znalostí je vrozená a 

že učení se jazykům je vedené specifickými mentálními vlohami. Vědní obory psychologie a 

lingvistiky rovněž zaznamenaly odklon od behaviorálních přístupů k učení a výuce cizích 

jazyků. V oblasti lingvistiky došlo k výraznému rozvoji, který byl charakteristický posunem 

od strukturální lingvistiky, založené na popisu povrchové struktury rozsáhlého jazykového 

korpusu, k lingvistice generativní, zdůrazňující kreativní podstatu lidského jazyka založenou 

na určitých pravidlech (Mitchell & Myles, 2004, s. 32). V oblasti psychologie byl důraz na 

roli prostředí nahrazen vývojovými pohledy na problematiku učení, například Piagetovou 

kognitivní vývojovou teorií, ve které vnitřní síly řídily dítě v interakci s okolím (ibid.).  

3 Nativismus 

V  60. letech minulého století se v ostrém kontrastu k behaviorismu objevil nativistický 

přístup prohlašující, že „není důležité, co okolí přináší jedinci, ale co jedinec přináší okolí“; 

na rozdíl od behavioristů, kteří věřili, že mysl novorozeného dítěte je čistá tabule (clean slate), 

na kterou jsou psány všechny jeho zkušenosti, nativisté tvrdili, že existují důkazy pro 

vrozenou a předprogramovanou lingvistickou kompetenci (Scovel, 2001, s. 19). Tyto vrozené 

lingvistické schopnosti dětem umožňují předpovídat a vyvíjet pravidla i vzory jakéhokoliv 

jazyka, kterému jsou v dětství vystaveny. Chomského revoluční transformačně-generativní 
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přístup (transformation-generative approach) v oblasti osvojování mateřského jazyka se 

výrazně lišil od předchozích pohledů na gramatiku, které sledovaly pouze povrchové 

jazykové struktury. Chomsky tvrdil, že i když se tisíce lidských jazyků výrazně liší ve svých 

povrchových strukturách, všechny sdílejí společnou hloubkovou strukturu, zvanou univerzální 

gramatika (universal grammar), jejíž pravidla jsou velmi obecná a abstraktní (ibid., s. 18). 

Podle této teorie je osvojování mateřského jazyka založeno na abstraktním lingvistickém 

systému, mentální reprezentaci gramatiky (syntax, fonologie, morfologie a sémantika), 

přičemž daná znalost jazyka není vědomá (White, 2007, s. 37–38).  

Nativistická neboli mentalistická teorie osvojování mateřského jazyka zdůrazňuje následující 

fakta: (a) pouze lidské bytosti jsou schopné naučit se jazyk; (b) lidská mysl je vybavena 

schopností jazykového učení, známou jako ústrojí jazykového osvojování (language 

acquisition device), která je odlišná od schopností zodpovědných za jiné druhy kognitivních 

aktivit; (c) daná schopnost je klíčovým faktorem osvojování jazyka; (d) vstupní informace 

(input) jsou nutné, ale pouze aby aktivovaly činnost prostředku jazykového osvojování (Ellis, 

1997, s. 32). Chomsky, který odmítal behaviorismus jako vysvětlení osvojování mateřského 

jazyka dětmi, zdůrazňoval vrozenou znalost principů univerzální gramatiky, která umožňuje 

dětem osvojovat si jazyk okolí během tzv. kritického období (critical period) jejich vývoje 

(Lightbown & Spada, 2006, s. 35). 

3.1 Univerzální gramatika  

Předpoklad vědců pracujících v oblasti osvojování cizího jazyka z generativní perspektivy je, 

že výše zmíněná lingvistická kompetence rodilých mluvčích může rovněž přispět k popisu 

lingvistické kompetence studentů cizích jazyků, která zahrnuje neuvědomované mentální 

reprezentace (White, 2007, s. 39). Univerzální gramatika musí být aktivována jazykovým 

vstupem (input) z osvojovaného jazyka a totéž platí pro osvojování cizího jazyka (ibid., s. 50). 

Přitom na osvojování cizího jazyka má rovněž určitý omezený vliv mateřský jazyk, protože 

všechny parametry byly původně nastaveny na prostředí mateřského jazyka a nemůže dojít 

k okamžitému přenastavení na cizí jazyk (ibid., s. 51). Jedná se tedy o specifický lingvistický 

systém označený termínem mezijazyk (interlanguage), který byl poprvé použit americkým 

lingvistou Selinkerem po poznání faktu, že studenti cizího jazyka vytvářejí lingvistický 

systém, který vychází z části z mateřského jazyka a z části rovněž z cizího jazyka (Ellis, 1997, 

s. 33).  

Koncept mezijazyka zahrnuje následující předpoklady týkající se osvojování cizího jazyka: (a) 

student si vytváří systém abstraktních lingvistických pravidel (tj. mentální gramatiku neboli 

mezijazyk), na jejichž základě dochází k porozumění a produkci cílového jazyka; (b) 

gramatika je prostupná (permeable), tedy je otevřená vlivu vstupních informací z vnějšku a je 

rovněž ovlivnitelná z vnitřku; (c) gramatika je proměnlivá (transitional), což znamená, že 

studenti ji postupem času obměňují tím, že dodávají další pravidla a restrukturují celý systém, 

to má za následek tzv. mezijazykové kontinuum (interlanguage continuum); (d) někteří vědci 

dokonce tvrdí, že tento systém obsahuje různorodá pravidla (variable rules), tedy že studenti 

pravděpodobně používají alternativní pravidla (competing rules) v jednotlivých stádiích 

vývoje; (e) studenti využívají různé učební strategie k rozvoji mezijazyka; (f) gramatika 

studentů má zřejmě tendenci ustrnout (fossilize) na určité úrovni, bylo totiž zjištěno, že pouze 

asi 5% studentů je schopno si vyvinout stejnou mentální gramatiku jako rodilí mluvčí, většina 

studentů se v určité fázi zastaví anebo navrátí k předchozím znalostem, což je specifický rys 

pouze pro osvojování cizího jazyka, nikoliv mateřského (ibid., s. 33–34).  



 

54 

Hlavní argument, svědčící pro existenci univerzální gramatiky, je tzv. logický problém 

(logical problem) osvojování jazyka, což znamená, že bez této vrozené schopnosti by bylo 

nemožné se naučit jak mateřský, tak cizí jazyk, a to z důvodu, že vstupní data jsou 

nedostatečně bohatá, aby umožnila osvojování (Larsen-Freeman & Long, 1991, s. 228). Podle 

Chomského jsou vstupní informace nedostatečné ze dvou důvodů: (a) jsou poškozené během 

proslovu (např. přeřeknutí, fragmenty) a poskytují tak neadekvátní data pro učení se jazyka; 

(b) obvykle neobsahují záporné informace (negative evidence), ze kterých by si student mohl 

odvodit, co není možné použít v daném jazyce (např. matky zřídkakdy opravují mluvnické 

chyby dětí, v konverzacích se lidé vzájemně rovněž neopravují a výzkumy ukázaly, že i ve 

výuce bývá zpětná vazba učitelů nepravidelná, chybně časově nastavená a neefektivní) (ibid., 

s. 228–229). 

V rámci univerzální gramatiky je nutno rozlišovat dva pojmy: (a) jazykové principy 

(principles of language), které povolují nebo zakazují výskyt určitých struktur ve všech 

lidských jazycích, týkají se tedy položek, které mají všechny jazyky společné; (b) jazykové 

parametry (parameters of language), což jsou systematické alternativy, kterými se jednotlivé 

jazyky odlišují, týkají se tedy všech rozdílů mezi jazyky (Cook, 2001, s. 181–182). Model 

univerzální gramatiky vychází z předpokladu, že tyto principy a parametry jsou zabudovány 

do lidské mysli. Studenti cizího jazyka tedy potřebují pouze správné nastavení jazykových 

parametrů, a to vystavením vlivu daného jazyka. Z těchto skutečností je možné vyvodit 

závěry pro úspěšnou výuku cizích jazyků: (a) nevyučovat jazykové principy; (b) naplánovat 

optimální vstupní informace pro aktivování jazykových parametrů; (c) zdůrazňovat výuku 

slovní zásoby, avšak ne izolovaně, ale s upřesněním toho, jak se slova vyskytují 

v gramatických strukturách celých vět (ibid., s. 184–185). 

3.2 Teorie monitoru 

Postbehavioristická éra byla typická velkým množstvím teorií týkajících se osvojování cizího 

jazyka, avšak dominantní teorií té doby byla teorie monitoru (monitor theory), která si udržela 

výrazný vliv až do současnosti (VanPatten & Williams, 2007, s. 17). Krashen jako autor této 

teorie, kterou vyvinul v 70. letech a na počátku 80. let minulého století, navázal na myšlenky 

Chomského týkající se teorie osvojování mateřského jazyka. Podle teorie monitoru je hybnou 

silou osvojování cizího jazyka „porozumění smysluplným sdělením a interakce lingvistických 

informací v těchto sděleních s vrozenou schopností jazykového osvojování“ (ibid., s. 25). 

Teorie monitoru podává odpovědi na otázky, proč to, co je vyučováno, není vždy naučeno, 

proč to, co je naučeno, nemusí být vyučováno a jak individuální rozdíly mezi studenty a 

kontexty výuky souvisejí s jejich různými výsledky jazykového osvojování (ibid., s. 25–26). 

Tato teorie se skládá z pěti vzájemně souvisejících hypotéz, na které se zaměříme 

v následujícím textu. 

Hypotéza osvojování-učení (acquisition-learning hypothesis) je centrální hypotézou dané 

teorie a rozlišuje dva základní pojmy jako dva různé způsoby získávání znalostí: (a) 

osvojování (acquisition) se děje přirozeně a neuvědomovaně, objevuje se spontánně, když 

jsou studenti zapojeni do interakce v cílovém jazyce, kde je kladen důraz na význam 

promluvy, zde není třeba vyučování ani úmyslu se učit, toto osvojování probíhá podobně jako 

osvojování mateřského jazyka; (b) učení (learning) se týká získávání explicitních znalostí 

o jazyce ve formě pravidel a vzorů, objevuje se, když je cizí jazyk předmětem vyučování, 

přičemž získávání a používání těchto znalostí je vědomé a záměrné (ibid., s. 26). Podle této 

hypotézy výše zmíněné dva druhy získaných znalostí nejsou ve vzájemné interakci, proto 

naučené znalosti nemohou být přeměněny na osvojené znalosti a stát se vhodnými ke 
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spontánnímu použití. Tedy studenti mohou znát pravidla jazyka, mohou být schopni je 

interpretovat, ale nejsou schopni je správně použít ve spontánní jazykové produkci. Totéž 

platí i naopak. Student může použít danou strukturu přesně a spontánně, ale není schopen 

verbalizovat pravidla jejího užití (ibid.). Jiné způsoby, jak popsat termín osvojování, je 

například implicitní učení, neformální učení či přirozené učení, a naopak termín učení lze 

nahradit například pojmy explicitní učení, formální znalost jazyka či znalost o jazyce 

(Krashen, 1987, s. 10). 

Hypotéza monitoru (monitor hypothesis) je založena na tvrzení, že primární funkcí naučených 

znalostí je upravovat osvojené znalosti během produkce daného jazyka, tedy studenti mohou 

využít naučené znalosti, pokud mají dostatečný čas na přesnost a pravidla, například při 

písemné jazykové produkci (VanPatten & Williams, 2007, s. 27). Osvojování iniciuje 

promluvy studentů v cílovém jazyce a je zodpovědné za jejich plynulé vyjadřování, kdežto 

učení má pouze funkci monitoru a pozměňuje promluvy studentů poté, co byly 

vyprodukovány osvojovacím systémem, což může nastat předtím, než studenti produkují daný 

jazyk, ale také potom, tj. při vlastní opravě vyprodukovaného jazyka (Krashen, 1987, s. 15). 

Bylo zjištěno, že studenti mohou využít vědomá pravidla, pouze pokud jsou splněny 

následující tři podmínky: (a) dostatek času, (b) zaměření na formu neboli přemýšlení o 

správnosti, (c) znalost daných pravidel (ibid., s. 16). V oblasti monitorování promluvy lze 

rozlišit tři typy studentů: (a) nadměrní uživatelé monitoru (monitor over-users) – neustále 

kontrolují svůj jazykový výstup, takže hovoří váhavě, často se opravují a jejich řeč není 

plynulá; (b) nedostateční uživatelé monitoru (monitor under-users) – nepoužívají své znalosti, 

i když k tomu mají vhodné podmínky, jejich sebekontrola probíhá pouze tím, jak cítí, že by 

měl cizí jazyk znít; (c) optimální uživatelé monitoru (optimal monitor users) – monitorují 

vždy, když je to vhodné a když to nenarušuje komunikaci, například při písemném projevu 

nebo plánovaném proslovu (ibid., s. 18–20).  

Hypotéza přirozeného pořadí (natural order hypothesis) staví na výzkumy ověřeném faktu, že 

osvojování jazyka probíhá v určitých sekvencích, a to jak specifických forem (např. 

koncovky), tak gramatických struktur (např. otázky a zápory) (VanPatten & Williams, 2007, 

s. 27). Tato pořadí jsou nezávislá na výukových sekvencích i na osvojovaných strukturách, 

například zdánlivě jednoduchá anglická koncovka třetí osoby jednotného čísla v přítomném 

čase je často problémem i pro velmi pokročilé studenty. Výzkumy bylo zjištěno, že pořadí 

osvojování cizího jazyka není stejné jako pořadí osvojování mateřského jazyka, i když zde 

existují určité podobnosti (Krashen, 1987, s. 13). Rovněž je třeba si uvědomit fakt, že 

výsledkem této hypotézy není založit výukové sylaby na pořadí, v jakém probíhá osvojování 

cizího jazyka, například není vhodné vyučovat v anglickém jazyce koncovku třetí osoby 

jednotného čísla až v pozdějších stádiích výuky (ibid., s. 14). 

Hypotéza jazykového vstupu (input hypothesis) je založena na tvrzení, že lidé si osvojují cizí 

jazyk porozuměním sdělení v daném jazyce, tedy získáváním tzv. srozumitelného jazykového 

vstupu (comprehensible input), který se týká jazyka lehce nad hranicí stávající úrovně vnitřně 

osvojeného jazyka studenta (VanPatten & Williams, 2007, s. 27). Krashen považuje za 

nejvíce hodnotné vstupní informace, které jsou „i+1“, kde „i“ se týká studentovy současné 

jazykové úrovně a „i+1“ označuje následující úroveň nad touto současnou úrovní. Tedy 

pokud učitel nebo rodilý mluvčí nemluví extrémně rychle a nepoužívá velmi komplikovaný 

jazyk, je srozumitelnost vstupních informací pro studenta velmi pravděpodobná a při tomto 

spontánním osvojování jazyka si student přirozeně vybere i využije to, co potřebuje (ibid., s. 

28). Daná teorie považuje jazykový výstup (output) za nedůležitý v procesu osvojování cizího 

jazyka. Produkci jazyka chápe spíše jako výsledek než jako příčinu jazykové akvizice, proto 
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považuje nucení studenta produkovat jazyk předtím, než je plně připraven, za tlumení jeho 

osvojovacího procesu, protože odvádí pozornost studenta od zpracování jazykového vstupu 

(ibid.). Vysvětlením toho, jak je možné, že studenti rozumějí jazyku, který obsahuje struktury, 

jež ještě nemají osvojené, je fakt, že studenti využívají více možností než jen svou 

lingvistickou kompetenci. Aby porozuměli, užívají například daný kontext, svou znalost světa 

či jiné extra lingvistické informace (Krashen, 1987, s. 21). 

Hypotéza afektivního filtru (affective filter hypothesis) vysvětluje důležitost toho, aby byli 

studenti příjemně naladěni a vnímaví vůči jazykovému vstupu v daném učebním prostředí 

(VanPatten & Williams, 2007, s. 28). Studenti, kteří se cítí dobře a mají pozitivní přístup 

k učení se jazyku, mívají afektivní filtr nastaven nízko, což jim dovoluje neomezený přístup 

ke srozumitelnému jazykovému vstupu, kdežto stresující prostředí zvyšuje afektivní filtr 

studentů a blokuje jejich zpracování vstupních informací. Tímto přístupem lze vysvětlit 

různorodé výsledky studentů v oblasti osvojování cizího jazyka (ibid.). Důkazem této 

hypotézy jsou výzkumné výsledky potvrzující, že různé afektivní proměnné, jako například 

motivace, sebedůvěra či úzkost, mají vztah k úspěchu nebo neúspěchu v osvojování cizího 

jazyka (Krashen, 1987, s. 31).  

3.3 Cizojazyčná výuka z pohledu nativismu 

Na základě výše zmíněných hypotéz je možné udělat určité závěry týkající se teorie monitoru: 

(a) důraz na nutnost vystavení studentů srozumitelnému jazykovému vstupu, který je hybnou 

silou osvojování cizího jazyka; (b) vrozené jazykové schopnosti studentů reagují na tento 

jazykový vstup a umožňují velkou část neuvědomovaného osvojování jazyka; (c) jazykový 

výstup studentů probíhá v předvídatelných stádiích osvojení daných struktur, jelikož jazykové 

učení je vedeno vnitřními univerzálními procesy, které mají stejné dráhy u všech studentů; (d) 

osvojování cizího jazyka je různorodé ve výsledcích studentů, což je následek různých 

nastavení afektivních filtrů a tím i přístupů ke srozumitelnému jazykovému vstupu; (e) vliv 

mateřského jazyka studenta na osvojování cizího jazyka je minimální, protože veškeré 

osvojování je řízeno vnitřními univerzálními procesy, což je potvrzeno tím, že studenti 

z různých jazykových prostředí používají stejné učební strategie a dělají podobné chyby 

v daném cizím jazyce; (f) vliv vyučování na osvojování cizího jazyka je limitován, protože 

k akvizici dochází přirozeně v přítomnosti srozumitelného jazykového vstupu, který se 

vyskytuje v přímém vyučování jen ve velmi malé míře, takováto výuka může přispět spíše 

k naučeným znalostem, které mají omezené užití; (g) vliv jazykového výstupu studenta na 

osvojování cizího jazyka je omezen, jazyková produkce je považována pouze za výsledek 

akvizice a nemůže k ní přímo přispívat (VanPatten & Williams, 2007, s. 30–32).  

Krashenovy myšlenky měly výrazný vliv na vznik komunikační jazykové výuky (Lightbown & 

Spada, 2006, s. 38). Obecné předpoklady teorie monitoru byly začleněny do výukového 

přístupu zvaného přirozený přístup (natural approach), který upřednostňuje jak afektivní 

humanistické techniky, např. rozhovory a aktivity týkající se životů studentů, tak aktivity 

řešící problémy, a dále pak hry či aktivity zahrnující ještě jiný akademický předmět (Cook, 

2001, s. 191). Hlavní důsledky této teorie na vyučování cizích jazyků spočívají tedy 

v maximalizaci srozumitelnému jazykovému vstupu, zejména formou velkého množství aktivit 

založených na poslechu cizího jazyka, a minimalizaci nedobrovolné jazykové produkce 

studentů (ibid., s. 191–192).  

Je však nutno vzít v úvahu, že většina důkazů ve prospěch teorie monitoru je nepřímá 

(VanPatten & Williams, 2007, s. 28). Proto se tato teorie dočkala během dalších let výrazné 
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kritiky, zejména kvůli tomu, že ve výzkumech existovaly problémy s operacionalizací 

jednotlivých konceptů, což dělalo empirické testování problematickým (ibid., s. 32). Rovněž 

je nutné zmínit i poznatek, že studenti cizích jazyků mohou dosáhnout určitého bodu, ze 

kterého již není možný další pokrok v osvojování daného jazyka bez přístupu k informacím 

o tomto jazyce (Lightbown & Spada, 2006, s. 38).    

4 Kognitivismus 

Od 90. let minulého století začal mít výrazný vliv na výzkum v oblasti osvojování cizího 

jazyka kognitivismus. Na rozdíl od nativistického pojetí klade kognitivní přístup více důrazu 

na průběh dané akvizice a vychází z domněnky, že je možné lépe pochopit proces osvojování 

porozuměním toho, jak lidský mozek zpracovává nové informace (Mitchell & Myles, 2004, s. 

95). Přitom důraz je stále kladen na studenta jako individuum, ale na rozdíl od vědců v oblasti 

nativismu, kteří vytvářejí své hypotézy ze studia lingvistických systémů, vědci v oblasti 

kognitivismu staví své hypotézy na poznatcích kognitivní psychologie a neurologie (ibid., s. 

95–96). Výše zmíněné dva přístupy k osvojování cizího jazyka však nelze chápat jako 

protichůdné, ale spíše jako dva konce jednoho kontinua, což dokládá i fakt, že řada 

kognitivních psychologů zásadně neodmítá možnost vrozeného lingvistického systému (ibid., 

s. 97).  

Kognitivní přístup k osvojování cizího jazyka staví na faktu, že studenti dekódují, analyzují, 

ukládají a produkují materiál z nového jazyka způsoby, které jsou determinovány obecnými 

kognitivními faktory, jako je například percepční významnost materiálu či kontinuita jeho 

prvků (Towell & Hawkins, 1994, s. 45–46). Tento přístup vychází z předpokladu, že lidská 

mysl funguje jako počítač, přičemž subjekt je vystaven jazykovému vstupu (input), který je 

zpracován ve dvou fázích. V první fázi je část jazykového vstupu uložena do krátkodobé 

paměti a nazývá se příjem (intake), ve druhé fázi je část tohoto příjmu uložena do dlouhodobé 

paměti jako znalost cizího jazyka (Ellis, 1997, s. 35). Procesy zodpovědné za vytváření příjmu 

a jazykové znalosti se vyskytují v mysli studenta, kde je budován jeho mezijazyk. Nakonec je 

jazyková znalost použita studentem k produkci mluveného a psaného jazykového výstupu 

(output) (ibid.). 

Kognitivní přístup lze rozdělit na dva hlavní proudy: (a) zpracovatelský přístup (processing 

approach) – zkoumá zpracování lingvistické informace studenty cizího jazyka včetně 

časového vývoje, zaměřuje se především na výpočetní dimenze, považuje či nepovažuje jazyk 

za samostatný vrozený modul; (b) konstruktivistický přístup (emergentist/constructionist 

approach) – zakládá na faktu, že jazykový vývoj je řízen komunikačními potřebami, odmítá 

předpoklad vrozeného jazykově specifického osvojovacího prostředku, na osvojování jazyka 

nahlíží jako na analýzu vzorů z jazykového vstupu, přičemž jazykový vývoj je výsledkem 

biliónů asociací, které jsou vytvářeny během užití jazyka (Mitchell & Myles, 2004, s. 97–98). 

Na výše uvedené dva přístupy se podrobněji zaměříme v následujících podkapitolách. 

4.1 Zpracovatelský přístup 

Jak již bylo zmíněno, zpracovatelský přístup se zabývá způsoby, jak mechanismy mozku 

zpracovávají cizí jazyk. Jedním z modelů v této oblasti je model zpracování informací 

(information-processing model), jehož autorem je McLaughlin a který je založen na tvrzení, 

že komplexní chování je složeno z jednoduchých procesů, které jsou modulární, mohou být 

izolovány a studovány nezávisle na jiných procesech (Mitchell & Myles, 2004, s. 100). Podle 

tohoto modelu zahrnuje učení posun od řízených procesů k automatickým procesům 
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prostřednictvím praxe neboli opakované aktivace. Při učení se tedy studenti nejdříve zaměří 

na řízené zpracování cizího jazyka, což vyžaduje velké ovládání pozornosti a je omezeno 

možnostmi krátkodobé paměti. Během opakované aktivace se tyto sekvence stanou 

automatické a jsou uloženy jako celky v dlouhodobé paměti, což znamená, že mohou být 

využity velmi rychle, kdykoliv je situace vyžaduje, s minimálním řízením pozornosti subjektu 

(ibid., s. 100–101). Takto jednou osvojené zautomatizované dovednosti je obtížné pozměnit či 

zcela zrušit. Když k danému posunu od řízených procesů k automatickým procesům dojde, 

řízené procesy jsou uvolněny a mohou se zabývat vyššími stupni zpracování, čímž se 

vysvětluje postupná a progresivní přirozenost učení. Tento neustálý pohyb od řízeného 

k automatickému zpracování má za následek plynulé restrukturování lingvistického systému 

cizího jazyka v mysli jedince (ibid., s. 101).  

Velmi podobným modelem je Andersonův model aktivního řízení myšlení (Active Control of 

Thought model – ACT), kde praxe vedoucí k automatizaci rovněž hraje klíčovou roli (ibid., s. 

102). Podle tohoto modelu je osvojování cizího jazyka postupným budováním znalostí, které 

začíná deklarativními znalostmi (znalosti typu „že“), které vlivem praxe přecházejí 

v procedurální znalosti (znalosti typu „jak“), přičemž při dostatečné automatizaci se 

deklarativní znalosti postupně vytrácejí (Lightbown & Spada, 2006, s. 39–40). K pohybu od 

deklarativních znalostí k procedurálním znalostem dochází ve třech stádiích: (a) kognitivní 

stádium – naučení popisu postupu; (b) asociační stádium – objevení metody pro provedení 

dané dovednosti; (c) autonomní stádium – dovednost se stává rychlejší a více automatická 

(Mitchell & Myles, 2004, s. 103–104). Avšak je nutné podotknout, že mnoho současných 

vědců s tímto modelem nesouhlasí z důvodu, že se domnívají, že většina cizího jazyka není 

naučena vědomým studiem a aplikací explicitních pravidel (ibid., s. 105). 

Teorie zpracovatelnosti (processability theory) vytvořená Pienemannem se zaměřuje na 

objasnění toho, jak si studenti osvojují mechanismy řídící konstruovanou lingvistickou 

znalost (ibid., s. 111). Předpokládané osvojování probíhá ve velmi zjednodušené verzi 

následovně: (a) student nemá žádné syntaktické informace o lexikálních položkách a je 

schopen pouze zmapovat individuální slova a fráze; (b) jakmile jsou uloženy lexikální 

položky, mohou být produkovány jejich gramatické kategorie; (c) jsou vyvinuty frázové 

postupy, které umožňují sdílení informací na úrovni frází; (d) je determinován funkční účel 

frází a ty mohou být sestaveny ve věty; (e) jakmile jsou vytvořeny syntaktické informace na 

úrovni vět, mohou být vyvinuty vedlejší věty (ibid., s. 113–114). Teorie zpracovatelnosti byla 

vyvinuta za účelem vysvětlení dobře zdokumentovaného faktu, že studenti cizího jazyka 

postupují poměrně neměnnou dráhou v osvojování určitých gramatických struktur, z čehož 

plyne, že určité struktury mohou být naučeny pouze po osvojení předchozích kroků na dané 

akviziční dráze. Pro výuku cizích jazyků z toho plyne závěr, že ve formálním vyučování 

nemohou být jednotlivá stádia osvojování přeskočena (ibid., s. 115–116).  

4.2 Konstruktivistický přístup 

Konekcionismus (connectionism), což je počítačové modelování konstruktivistických pohledů 

na jazykové učení, přirovnává lidský mozek k počítači, který se skládá z nervových sítí, tedy 

komplexních shluků spojení mezi informačními uzly. Tato spojení mohou být posílena či 

oslabena vlivem aktivace či neaktivace (Mitchell & Myles, 2004, s. 121). Konekcionisté tvrdí, 

že studenti jsou citliví na pravidelnosti v jazykovém vstupu, tedy na pravidelný opakovaný 

výskyt určité jazykové formy, a na základě těchto pravidelností získávají určité vzory, 

přičemž k učení dochází, pokud jsou tyto vzory posíleny opakovanou aktivací (ibid.). 

Konekcionismus přisuzuje větší důležitost roli prostředí a jako vrozenou považují pouze 
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schopnost učit se, proto klade důraz na frekvenci vystavení jedince určitým lingvistickým 

prvkům (Lightbown & Spada, 2006, s. 41). Studenti postupně budují svou znalost jazyka 

vystavením tisícům příkladů lingvistických znaků, se kterými se setkávají, čímž si vytvářejí 

stále silnější síť spojení mezi danými prvky, kdy nakonec přítomnost jednoho lingvistického 

prvku aktivuje další v mysli jedince. Tímto způsobem se studenti nejen učí, co slyší, ale 

rovněž mají schopnost vyvozovat všeobecné závěry týkající se jazyka (ibid.).  

S konekcionismem je úzce spojen konkurenční model (competition model), který bere 

v úvahu nejen formu jazyka, ale rovněž význam a užití jazyka (ibid., s. 42). Konkurenční 

model, který vyvinul MacWhinney, spočívá ve skutečnosti, že jednotlivé jazyky si musejí 

vybrat, který jazykový aspekt zdůrazní při zpracování promluvy, zda intonaci, slovní zásobu, 

slovosled či tvarosloví (Cook, 2001, s. 185–186). Tyto jednotlivé aspekty jazyka si vzájemně 

konkurují o pozici v mysli jedince, přičemž jednotlivé jazyky dávají přednost vždy jednomu 

aspektu z důvodu, že subjekt může zvládnout jen omezený počet věcí ve stejném čase. 

Například v jednotlivých jazycích existuje rozdíl v tom, co signalizuje podmět věty. 

V anglickém jazyce je to slovosled, v jiných jazycích to může být shoda podmětu se 

slovesem, pád podstatného jména nebo životnost podmětu (ibid., s. 186–187). Děti učící se 

mateřský jazyk objevují, co je důležité pro daný jazyk, a učí se věnovat méně pozornosti 

ostatním aspektům. Podobně probíhá učení cizího jazyka, kdy dochází k zaměřování 

pozornosti na určitý aspekt, přičemž bylo zjištěno, že studenti mají tendenci používat daný 

aspekt ze svého mateřského jazyka (ibid., s. 187).   

4.3 Cizojazyčná výuka z pohledu kognitivismu 

V oblasti cizojazyčné výuky klade kognitivismus důraz na procvičování jako klíčový faktor 

v osvojování cizího jazyka (Cook, 2001, s. 189). Kognitivními přístupy k osvojování cizích 

jazyků byla inspirována řada hypotéz a teorií, v následujícím textu se zaměříme na tři z nich. 

Hypotéza interakce (interaction hypothesis) je založena na tvrzení, že nezbytnou podmínkou 

pro osvojování cizího jazyka je konverzační interakce, která musí být modifikovaná, aby byl 

jazyk srozumitelný. Přitom se tato modifikovaná interakce netýká jen lingvistického 

zjednodušování, ale i pomalejší řeči, gest a podobně (Lightbown & Spada, 2006, s. 43–44). 

Hypotéza registrace (noticing hypothesis) vychází z tvrzení, že nic nemůže být naučeno, 

pokud to jedinec nezaregistruje, a to buď zdůrazněním daného jazykového znaku ve výuce, 

nebo jinou zkušeností s jazykem. Proto si studenti cizího jazyka nemohou začít osvojovat 

daný jazykový znak, dokud si jej plně neuvědomí (ibid., s. 44–45). Zpracování jazykového 

vstupu (input processing) staví na faktu, že studenti mají omezenou kapacitu zpracování 

vstupních informací a proto se nemohou zároveň soustředit na formu i význam jazyka. Dávají 

tedy přednost významu, a pokud kontext, ve kterém slyší větu, jim pomůže zjistit její smysl, 

nevšímají si detailů jazykové formy (ibid., s. 45–46).  

Je však nutné zmínit fakt, že i kognitivní přístup musí čelit četné kritice vzhledem k jeho 

využití v oblasti osvojování cizího jazyka. Tento přístup se sice snaží popsat velké množství 

stěžejních pozorování, ale zdá se být nedostatečným, protože nenabízí jasný popis transferu a 

postrádá explicitní teorie (Towell & Hawkins, 1994, s. 54). Rovněž řízený laboratorní 

výzkum, zahrnující experimenty s umělými jazyky nebo pouze malými fragmenty skutečných 

jazyků, vnáší otázku, jak dalece je možné izolovat proměnné, které by v přirozeném kontextu 

na sebe vzájemně působily, a tedy jak dalece dosažené výsledky odráží to, co se děje 

v reálném životě s reálnými jazyky (Mitchell & Myles, 2004, s. 127). 
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5 Sociální interakcionismus 

Teorii sociálního interakcionismu, kde základem veškerého osvojování jazyka je sociální 

interakce mezi lidmi, nejlépe reprezentuje model učení podle vývojového psychologa 

Vygotského (Scovel, 2001, s. 20). Tento model je založený na faktu, že nejplodnější prostředí 

pro veškeré počáteční učení, včetně osvojování mateřského jazyka dětmi, se nachází v zóně 

nejbližšího vývoje (zone of proximal development), která reprezentuje „rozdíl mezi 

individuálním stupněm lingvistického a kognitivního vývoje dítěte a potencionálním stupněm 

vývoje zformovaným vlivem interakce s dospělými nebo vrstevníky“ (ibid.). Vygotského 

přístup nepopírá behaviorální myšlenky, že prostředí ovlivňuje učení dětí, ani nevylučuje 

nativistické názory na vrozené lidské schopnosti, jelikož potřeba interakce s lidmi je v dětech 

biologicky naprogramována (ibid.). Avšak model sociálního interakcionismu není pouhou 

syntézou behaviorismu a nativismu, nabízí mnohem více. Na rozdíl od původního 

předpokladu, že se lidé učí jazyk, aby mohli komunikovat, dochází ve Vygotského přístupu ke 

změně – děti se pokoušejí komunikovat a díky těmto snahám se učí jazyk (ibid., s. 21). 

V oblasti osvojování cizího jazyka přišel zásadní impuls pro výše uvedený pohled na učení až 

v 90. letech minulého století se zvyšujícím se zájmem o využití zmíněné učební teorie, která 

sice vznikla již počátkem 20. století, ale její první překlady z ruského do anglického jazyka se 

objevily až v 60. letech a postupné interpretace i modifikace těchto původních myšlenek daly 

vznik současné sociokulturní teorii (Mitchell & Myles, 2004, s. 193–194). V rámci dané 

teorie nemůže být na jazykovou interakci nahlíženo pouze jako na zdroj jazykového vstupu 

pro autonomní a vnitřní učební mechanismy, ale interakce má mnohem větší a centrální roli 

v uskutečňování učení – interakce jako taková představuje učební proces (ibid., s. 193). Podle 

této teorie se vývojové procesy uskutečňují zapojením jedince do kulturního a lingvistického 

prostředí, například v rodině, v interakci s vrstevníky či v různých institucionálních 

kontextech jako jsou školy, pracoviště apod. (Lantolf & Thome, 2007, s. 201). Teorie tvrdí, že 

„zatímco lidská neurobiologie je nezbytnou podmínkou pro myšlení vyššího řádu, 

nejdůležitější formy lidské kognitivní aktivity se vyvíjejí interakcí v rámci sociálních a 

materiálních prostředí“ (ibid., s. 201–202).  

5.1 Cizojazyčná výuka z pohledu sociálního interakcionismu 

Výzkumy týkající se rozšíření Vygotského teorie do oblasti osvojování cizího jazyka se 

zaměřují na to, jak si studenti osvojují cizí jazyk během spolupráce a vzájemné interakce 

(Lightbown & Spada, 2006, s. 47–48). Původně byla zóna nejbližšího vývoje stavěna mezi 

experta (učitele) a novice (studenta), avšak v poslední době se tento termín rozšířil i na 

umístění mezi dva novice jako partnery v dialogu (ibid., s. 48). Názor, že produkce jazyka 

studenty podporuje jejich hlubší zpracování daného jazyka, protože se při přípravě ústního či 

psaného projevu musejí více soustředit než při pouhém porozumění jazyku, se projevil v 

hypotéze srozumitelného jazykového výstupu (comprehensible output hypothesis) autorky 

Swainové (ibid.). Tato hypotéza vychází z předpokladu, že studenti cizího jazyka získávají 

jazykové znalosti vzájemnou spoluprácí a interakcí, tedy mohou vzájemně konstruovat svou 

lingvistickou znalost tím, že jsou zapojeni do jazykové produkce, která zároveň přitahuje 

jejich pozornost k jazykové formě i významu (ibid.).  

Ze sociokulturního hlediska se student dozvídá jak dělat určité věci prostřednictvím 

společného rozhovoru, až si nakonec přisvojí novou znalost či dovednost. Pojem dočasná 

podpora (scaffolding) se týká procesu nápomocného dialogu, který zaměřuje pozornost 

studenta na klíčové prvky a podněcuje jej k postupným krokům (Mitchell & Myles, 2004, s. 



 

61 

195). Zóna nejbližšího vývoje je tedy oblastí znalosti či dovednosti, kde student ještě není 

schopen nezávislého fungování, ale může dosáhnout požadovaného výsledku, pokud je mu 

poskytnuta odpovídající pomoc formou dočasné podpory (ibid., s. 195–196). Tedy učení se 

uskutečňuje, pokud jedinec komunikuje s účastníkem rozmluvy v situaci, kdy je schopen 

vystupovat na vyšší úrovni díky podpoře partnera v dialogu.   

V oblasti sociálního interakcionismu je však třeba zmínit fakt, že dosavadní empirický 

výzkum, založený na analyzování aktivit ve třídách, je pouze malého rozsahu. Navíc staví na 

kvalitativních výzkumných přístupech, což vede k obtížím týkajícím se zevšeobecnění 

získaných poznatků (ibid., s. 219). Dá se však předpokládat, že sociokulturní teorie zůstane i 

nadále v pozornosti vědců zaměřených na osvojování cizího jazyka. 

Závěr 

V předchozím textu byly shrnuty informace o čtyřech základních přístupech k osvojování 

cizích jazyků – behaviorismu, nativismu, kognitivismu a sociálním interakcionismu. Různé 

pohledy na osvojování cizího jazyka jsou důležité pro uplatnění získaných poznatků 

v učitelské praxi. Obecně lze konstatovat, že v současné době jsou při cizojazyčné výuce 

převážně využívány poznatky z oblasti nativismu a sociálního interakcionismu, tedy důraz je 

kladen jak na jazykový vstup, tak i jazykový výstup studentů. Různí učitelé však využívají 

různé vyučovací strategie a totéž platí pro učitele na středních i vysokých školách se 

zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch. Je tedy možné, že studenti těchto 

oborů budou mít zcela rozdílné potřeby v oblasti obsahu učebních textů a metod výuky cizích 

jazyků. Je však i pravděpodobné, že budou vyžadovat určité konkrétní aspekty ze všech 

jednotlivých přístupů k cizojazyčné výuce. Toto téma nabízí možnost budoucího prozkoumání 

dané problematiky prostřednictvím empirického výzkumu. 
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Abstrakt 

Havním cílem této práce je prozkoumat cestovní ruch ovlivňující jednotlivé ekonomiky. Důraz 

je kladen na zodpovězení otázek, jako například: Je nějaká příčinná souvislost mezi cestovním 

ruchem a hospodářským růstem? Existuje dlouhodobá rovnováha mezi ukazateli? Testování 

je provedeno na základě výběru čtyř zemí s podobnou politickou, kulturní a ekonomickou 

minulosti. Důvodem výběru příslušných zemí je jejich vzájemná srovnatelnost i z hlediska 

zjištěných výsledků. Tento způsob srovnání výsledků může být závislý na místě, nebo 

na velikosti země. 

Klíčová slova 

Cestovní ruch, hospodářský růst, ekonometrické testy 

 

Abstract 

The main aim of this thesis is to explore tourism affecting individual economies. The focus is 

on answering question, such as: Is there any causal relationship between tourism and 

economic growth? Does any long-run equilibrium exist between the indicators? The testing is 

provided by selecting four countries with similar political, cultural and economic past. The 

reason of choosing corresponding countries is to be able to compare the results of each 

country. Also this way the comparable outcome can be specified to be dependent on the 

location or on the size of the country. 
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Tourism, Economic growth, Econometric tests 
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Introduction 

Tourism industry started out as a relatively small-scale business focusing on providing 

services for people, who visited places for pleasure. It has emerged from the 1960’s onwards 

into one of world’s most complex industries and a fast growing global economic sector. The 

industry has gained importance as an effective tool in the economic growth through its 

potential for earning major sources of foreign exchange, creating employment and giving a 

fillip to many economic segments. It stimulates directly and indirectly the advancement of 

transportation facilities, infrastructure, agriculture and services particularly in accommodation 

or food and beverage sector. (Khalil and Kakar, 2007, Mishra, Rout and Mohapatra 2011). 

The expansion of tourism industry has been growing at a rapid pace giving an option to many 

countries as a sustainable contributor to economic growth. The growth of tourist arrivals is 

expected to continue 3.8% per year over the next decade, which is higher than many industry 

branches considered more important, including retail, financial and business services. The 

long-term prospects remain very positive, which concludes the fact that international tourism 

has been recognized by political authorities due to its contribution to national economies. 

(UNWTO, 2013) 

Tourism as a sector plays a key role in economic and social development of the country. The 

branch has great importance on the supply side as well as on the demand side. On the demand 

side, tourism is a service that the costumer uses in order to maximize its benefits, such as 

comfort, adventure, relaxation and most importantly getting to know new locations. On the 

supply side, tourism can be turned into major source of capital and a key element for 

employment, and thus increase the living standards of the country. It follows that there should 

be a cointegration and causal relationship between tourism indicators and economic 

indicators. This, however raises a number of questions: Is tourism an impetus for economic 

growth? Has tourism a real impact on GDP growing rate? Is there a long-run relationship 

between the indicators of tourism and economic growth? These questions are answered in the 

empirical part of this paper, which contains analyses using quarterly data from the 

investigated countries of both tourism and economic indicators. If the analyses show direct 

relationship between the tested indexes, then it means that the economy is tourism dependent 

and tourism encourages growth. Vice versa, the absence of well-functioning tourism sector 

has negative influences on economic development, causes poor economic performance, 

resulting in a reduction of the revenues and adversely affects employment. If the analyses do 

not show any kind of correlation, then it means that tourism does not play an important role in 

economic growth and the country’s economy is not tourism led. In this case government 

budget cuts in tourism branch may be performed without significant negative impact on 

growth and employment. At the same time neglecting the tourism sector in the long-run may 

have direct effects on the branch and its potential for further economic growth. Due to the 

great importance of the correlating interaction between tourism and economic growth, which 

are described above, it is necessary to mention, that there are numerous studies with the aim 

to determine the attribution of the existing relationship in individual countries. The results of 

different studies show diversity due to significant institutional, structural and political 

differences of each country. 

The first part of the paper gives an overview of the issue by describing tourism’s importance 

in the past, development throughout the years and serving with up to date facts about the 

present situation. Follows a description of the Visegrad Four, starting from mainly economic 

aspects. The next chapter comprises an overview of the components of the econometric base 

by describing the tests and methods that are applied in the analyses. 
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1 Economic and Tourism overview of the V4 

The collaboration of the V4 countries strongly influenced the further advancement in the 

economic sphere. In the early stages of the existence of the organization Hungary’s economic 

situation was the most advanced ahead of the other members. The country took advantage of 

foreign investors sooner, what concluded in higher inflows from foreign direct investments. 

Meanwhile the regions other countries privileged domestic investors in the process of 

privatization. By the end of the 1990s the larger economies of Poland and the Czech Republic 

overtook the leadership in Foreign Direct Investment (FDI) inflows also there was a rapid 

expansion in the service sector. After some changes in Slovakia’s privatization policies, the 

country caught up and in the early 2000s had one of the best results in per capita and FDI 

receipt terms (Bakács, 2003). In the past decade the Gross Domestic Product (from now on, 

GDP) growth rate slowed down and Hungary’s relative backwardness grew in comparison. 

The global crisis has affected the most those countries of the EU which had something to 

loose and in case of Hungary; the crisis emphasized the already existing drawback (Simon, 

2005). According to OECD’s recent report the overall performance in the fourth quarter of 

2012 of the member states decreased 0.2 % compared with the previous quarter, but there was 

a positive growth compared to the year 2011. Forecasts predict that the economic growth is 

heading in a positive direction and the co-working of countries in similar situations will help 

to overcome the crisis.  

The member countries’ integration also includes supporting the development of the tourism 

sector. For this specific purpose the partners signed a document Visegrad 4 Nations Tourism 

Coop Agreement to plan joint cooperation in promoting the region as an attractive tourism 

destination. The agreement was signed in February, 2010 in Budapest and includes the main 

target countries like Russia, USA, Japan, China and the marketing plan for the promotion 

(CTE Tourism, 2010). 

2 Data 

In the applied tests quarterly data is used from the European Commission’s online statistic 

databases, which are available for the public. The acquired data form time series for the 

period 2000-2012. For tourism the indicator is tourist arrivals of non-residents in 

accommodation establishments (TOUR), expressed in Euro. For economic growth the 

indicators are 

 Real gross domestic product (Real GDP) growth rate at market prices, seasonally adjusted 

and adjusted data by working days, expressed in the percentage change on the previous 

period; 

 Real effective exchange rate (REER), expressed in percentage, compared to a base period, 

with the help of deflator (value that allows data to be measured over time) at consumer 

price for 41 trading partners in terms of the base period index: 2005=100; (Bureau of 

Labor Statistics, 2008) 

 Real interest rate (RIR), which measures the purchasing value for the use of receipts, 

expressed as percentage of the principal amount of the borrowed money. (Investors, 2013) 

The chosen economic indicators together with tourist arrivals serve to get the most accurate 

results by adapting them into statistical analysis used in the methodology. In case of working 

with data from time series is prominently important to follow the right steps, otherwise the 

results could be corrupted. 
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3 Results 

The change made in the analytical process definitely influenced the final results on a high 

level. The first results in the process are from the ADF unit root test, which deliver 

information about the data being stationary. In the case of REER and RIR for each individual 

country the data is non-stationary, thus to continue the testing the first differences (FD) have 

to be added. In order to be able to use TOUR in the testing, the data was converted into 

TOUR growth rate. With applying OLS model the results show in what degree do the 

regressors variables REER_FD, RIR_FD and TOUR growth rate explain the selected 

dependent variable GDP growth rate. The VAR model is describing the Granger causality of 

the variables and also contains information about the index R-squared (R2). R-squared defines 

the variance in the dependent variable that is explained by the independent variables. The 

value ranges from 0 to 1, is interpreted as percentage and above 70 % can be said that the 

results explain the real movement of the variables on a high level. Although the countries 

participant in the analysis, have many economical and historical similarities, the results show 

a wide range of results in all aspects possible. The individual outcomes are presented on 

country level. 

3.1 Czech Republic 

In the case of this country in the first test preceded, the OLS model’s results show the 

importance of REER_FD and most significantly of RIR_FD in the explaining of GDP growth 

rate. There is no measurable result on the side of tourism indicator, TOUR growth rate, which 

would deliver proof that tourism takes in any way part in defining GDP growth rate. With the 

help of VAR optimal number of lag selection, 1 is selected as the most appropriate lag order. 

The application of the VAR model serves with great amount of information about the tested 

variables. It determines Granger causality from RIR_FD in the direction of both, GDP growth 

rate and REER_FD. However there is no significant causal relationship that would 

demonstrate, that GDP growth rate or other economic indicator has an importance in future 

trends of the tourism indicators. Vice-versa, TOUR growth rate is not performing as a 

“Granger causal” against any other indicator, which would attest its importance for their long-

run trend. The index R-squared shows values between 4.2 % and 47.2 %. These do not reach 

the criteria percent that would indicate that any endogenous variable is explained by any 

exogenous variable. From the graphs describing the impulse response of variables to shocking 

changes of the other variables, for the testing the most important is, how economic indicators 

react to changes of tourism indicator, TOUR growth rate. 

 

Graph 1: Impulse response  Czech Republic (Source: authors) 
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The presented graphs show, that major changes of TOUR in the future, would have only 

minor, short-run negative impact on GDP growth rate and  REER_FD. However it would 

affect  RIR_FD on a higher degree, but also in staying in short terms. 

3.2 Hungary 

In the analyses of Hungary, the first performed test, the OLS model defines one significant 

relationship. The outcome presents evidence that the tourism indicator, TOUR has importance 

in defining GDP growth rate. In spite of the fact that there is no other measurable connection, 

the existing one plays a key role in the following testing. By performing VAR selection of the 

optimal number of lag, it is determined that the most suitable lag order is 2. The adaption of 

the VAR model indicates numerous connections between the variables. There is measurable 

evidence for Granger causality from the tourism indicator to all the other indicators. This 

means that TOUR has an important part in defining the trends of key economic indexes, such 

as GDP growth rate,  REER_FD and RIR_FD  for the long-term future. There can also be 

found Granger causality between the three economic variables in different directions. GDP 

growth rate has both REER_FD and RIR_FD as its causals, meanwhile GDP has importance 

in the long term for REER_FD and at the same time REER_FD plays a role in the 

development of RIR_FD. R-squared, in the case of GDP growth rate as the endogenous 

variable is at the value 69 %. This percentage is merely under the value to reach the criteria, 

thus it can be demonstrated that GDP growth rate is explained by the exogenous variables on 

a satisfactory level. For the testing, the most important representation from the graphs 

describing the impulse response of variables to shocking changes of the other variables, is 

how the changes of tourism indicator, TOUR affect the economic indicators. 

 

Graph 2: Impulse response – Hungary (Source: authors) 

The tourism change related graphs denote, that shocking alternations of TOUR in the future 

would cause only minor, but long-run negative impact on RIR_FD. Also  there is a more 

significant negative change on GDP growth rate, this change would last for a long period of 

time. Sudden positive effect would appear on the development of  REER_FD, after a year a 

slight relapse follows , but the overall impact is positive for the long-run. 

3.3 Poland 

In the testing process of Poland, the first applied test, the OLS model shows one significant 

connection between the variables. It is proven that tourism indicator; TOUR plays an 

important role in defining GDP growth rate. There are no other measurable relationships, but 

for the testing the connection between TOUR and GDP growth rate is the most conductive. 

By using VAR lag selection, it is determined that lag order 1 is the most appropriate. The 
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performance of VAR model serves with a lot of advantages information about the possible 

connections between the variables. However Granger causality only appears once on a 

measurable level through the process. There is evidence for the future influence of GDP 

growth rate to the development of long-run trends of RIR_FD. Although these two economic 

indexes contain causality, there is no tourism related causal relationship, therefore tourism 

does not play any provable role in the development of economic growth. R-squared, in the 

case of RIR_FD as the endogenous variable is at the value 49.4 %. This percentage is slightly 

under the formulated criteria value 70 %, thus RIR_FD can be moderately demonstrated as 

explained by the exogenous variables. From the graphs describing the impulse response of 

variables to shocking changes of the other variables, for the testing the most important is, how 

economic indicators react to changes of tourism indicator, TOUR. 

 

Graph 3: Impulse response  Poland (Source: authors) 

The presented graphs indicate, that major changes of TOUR in the future, would have only 

minor, short-run negative impact on RIR_FD for about a year and also negative effect on 

GDP growth rate for the long-run. Positively it would affect  REER_FD on a higher degree, 

this effect is also in the long terms. 

3.4 Slovakia 

The testing process of this country provided similar results as Poland. This could be traced 

back to the analogous tourism policies of the neighbouring countries. In the first test 

proceeded in the case of Slovakia, OLS model shows a connection between TOUR and GDP 

growth rate. The tourism indicator is defining the most important economic variable. This is 

slight evidence that these two concepts are connected in some aspects. The VAR selection of 

the optimal number of lags selects lag order 1 as the most suitable for further analysis. The 

application of VAR model on the variables points at various attributions. The presence of 

Granger causality is detected in only one case throughout the analyses. RIR_FD has evidently 

a role in the future development of GDP growth rate. Tourism indicator, TOUR does not 

appear as a causal in any way, thus tourism is not an economic development trigger. R-

squared does not reach even 20 % on any level, thus none of the endogenous variables can be 

explained by the exogenous variables with a significant degree. For the testing, the most 

important representation from the graphs showing the impulse response of variables to 

shocking changes of the other variables, what impact the changes of tourism indicator, TOUR 

have on the economic indicators. 
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Graph 4: Impulse response  Slovakia (Source: authors) 

These tourism related graphs point out, that major changes of TOUR in the future, would 

cause only minor, short-run negative impact on REER_FD for not even a year and also 

sudden negative effect on RIR_FD, but after a year positive change for the long-run. 

Negatively it would also affect GDP growth rate on a higher level, this change would last for 

a long period of time. 

Conclusion 

For the analyses the selected countries were chosen on the base of the assumption that their 

similarities would also show in the results. These countries are on the side of corresponding 

from such viewpoints as location, historical past or advantages in the tourism branch. 

However in the testing the participant four countries appear nothing but different on as many 

levels as possible. The results of the Granger causality are the best way to highlight the major 

divergence. The only country proven to have causal, long-run equilibrium relationship 

between tourism and economic growth is Hungary. There is a one-way influence from the 

side of tourist arrivals growth rate to all three economic indicators used for the analyses. This 

explores that the long term development of tourism definitely plays a key role in the country’s 

economic expansion. This case is the evidence of a tourism-driven economy in a developed 

country. This remarkable discovery gives a great example to the other three countries of the 

testing, which did not finish with similar outcomes. This does not indicate that Hungary is in a 

better economic situation; the country’s economy is struggling just as much as other small 

countries’ or even more. It more so points to the fact that especially in the case of a small 

economy, tourism branch can be a dominant sector with significant benefits. In Hungary’s 

case tourism’s impact on the development of real effective exchange rate, real interest rate 

and prominently on the growth rate of gross domestic product is an outstanding 

accomplishment from the sector that is mostly underrated in small countries without acquiring 

any determinate popularity around the world.  

This result indicates that the country’s message of diligence to promote and advertise the 

already existing virtue to the interested tourists is delivered and successfully converted into 

practical advantages. It also points out the accomplishment to affect the investors to invest 

capital into the increasing amount of possible projects. The results can be also interpreted as a 

guarantee for the investors that the sector represents great opportunities of profitability. The 

remaining three countries participant in the analyses provided similar result of tourism not 

playing any significant role in the causing of economic growth development on any level. The 

reasons of these outcomes represent mainly tourism neglecting policies from the side of the 

country. It is also possible that the countries’ economies rely on other sectors that produce 

more trustworthy capital. In order to maximize the benefits of the tourism branch, these 

countries are certainly in need of new tourism policies integrated. The responsible authorities 
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for tourism have to gain the interest of the government to expend capital on the progression of 

the branch. The benefits of this action would start at increasing capital, through creating 

employment and would affect the overall living standard in the country. 

Another important step in the direction of development is to properly take advantage of the 

unique virtue the country has to offer. This can be put into practise by comprehensive 

promotion and direct advertisement of the beneficial properties. These promotions can be 

aimed on the wide public in order to persuade tourist to choose the country as a destination. 

More so targeted advertisement in the direction of the professional circles may hold valuable 

opportunities by convincing investors to expand their business in the country. The overall 

edification established by the performed analysis is that Hungary’s economy can be 

represented as tourism-led. The Czech Republic, Poland and Slovakia on the other hand do 

not provide any evidence for this theory, thus their economic growth is not dependent on the 

tourism branch. This indicates that even though these countries may appear similar in some 

economic aspects, the differences in the attitude of the management of tourism related 

policies has major consequences on the sectors success in the country’s economic growth. 
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ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY A ZDRAVOTNÍ RIZIKA VE VÝŽIVĚ 

 

DRINKING WATER POLLUTION AND ASSOCIATED HEALTH 

RISKS IN NUTRITION 

 

LENKA JEŠONKOVÁ20, PAVEL BUDINSKÝ21, FRANTIŠEK BOŽEK22, 

ZDENĚK MÁLEK23 

 

Abstrakt 

Pitná voda, která vstupuje do veřejné vodovodní sítě, musí splňovat požadavky dle platné 

legislativy, které jsou stanovovány na základě dobových poznatků o znečišťujících látkách  

a technicky-ekonomických možnostech úpravy vody. Příspěvek se zabývá hodnocením 

zdravotních rizik způsobených ingescí pitné vody v Brně obsahující dva nejvýznamnější 

polutanty vyskytující se v České republice - chloroform a dusičnany pro vybrané skupiny 

obyvatel. Výsledky poukazují na skutečnost, že i když zjištěné koncentrace vyhovují 

legislativním požadavkům, není kohoutková voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy.  

Klíčová slova 

Chloroform, dusičnany, kohoutková voda, pitná voda, hodnocení rizik 

 

Abstract 

Drinking water that enters the public water supply system must meet the requirements of 

current legislation, which are determined on the basis of historical knowledge on pollutants 

and technical and economic potential of water treatment. The paper deals with the assessment 

of health risks caused by ingestion of drinking water in Brno containing two major pollutants 

present in the Czech Republic-chloroform and nitrates- for selected groups of population. The 

results show the fact that although the observed concentration meet the legislative 

requirement, tap water is not suitable for the preparation of infant formula. 
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Chloroform,drinking water, nitrates,risk assessment, tap water 
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ÚVOD 

Kohoutková voda je využívána nejen k přípravě pokrmů, ale i k pití. V současné době vzniká 

celá řada iniciativ, které podporují zařazení pitné kohoutkové vody do nabídky restauračních 

zařízení a hlasitě propagují pitnou vodu jako zcela zdravotně nezávadnou [1, 2, 3]. Podle 

výkladu, který tyto iniciativy poskytují, je kohoutková voda na celém území České republiky 

zcela vhodná ke konzumaci napříč všemi skupinami obyvatelstva. Současně ale zcela 

pravdivě uvádějí fakt, že takto kvalitní je voda na výstupu z úpravny. Informace o tom, že se 

kvalita vody a obsah kontaminantů mění ve vodovodní síti na základě mnoha faktorů, je zcela 

opomíjen.  

Brno je druhým největším městem České republiky. Vodou z veřejného vodovodu je zde 

zásobováno, stejně jako průměrně v Česku, 95% obyvatel. Brno má jak podzemní tak 

povrchové zdroje vody. Podzemní voda je jímaná z prameniště v Březové nad Svitavou, 

povrchová voda je dodávaná úpravnou vody ve Švařci.  Z Březové nad Svitavou je voda 

přiváděná pomocí I. a II. březovského přivaděče, ze Švařce je transportována pomocí 

Vírského oblastního vodovodu [4]. Brno je tedy zásobováno vodou smíšenou.  

Prameniště Březová nad Svitavou čerpá puklinové podzemní vody uložené v komplexu vrstev 

z dob křídy. Voda je doplňována o atmosférické srážky. Jde o velice kvalitní zdroj, který 

splňuje zákonné podmínky [5] na pitnou vodu bez úprav. Má stabilní teplotu a je bohatá na 

minerální látky. V některých parametrech splňuje podmínky pro kojeneckou vodu, ale 

vzhledem ke zvyšujícímu se obsahu dusičnanů není pro kojence vhodná. Vysoký, a stále 

rostoucí, obsah dusičnanů, je nejzávažnějším problém této vody. K propojení vírské a 

březovské soustavy dochází v Čebíně. Zde je také voda upravována oxidem chloričitým [6]. 

1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Podle Státního zdravotního ústavu jsou v České republice stabilně nejvýznamnějšími 

kontaminanty pitné vody chloroform a dusičnany [7, 8]. Podle největšího průzkumu 

zaměřeného na spotřebu kohoutkové vody pije pravidelně vodu z kohoutku 80% 

dotazovaných. Pětina respondent kupuje balenou vodu kvůli návštěvám, kdy nepovažuji za 

vhodné nabízet vodu z kohoutku. Celkem 11% uvádí, že jim voda z kohoutku nechutná a 6% 

odpovědělo, že jim vadí zápach chloru z vody [9].  

1.1 Chloroform 

Chloroform patří do skupiny trihalogenmethanů (THM), které řadíme mezi vedlejší produkty 

dezinfekce (DBPs). Vedle chloroformu se nejčastěji v dezinfikované vodě vyskytují také 

bromoform, dibromchlormethan a dichlorbrommethan.  

Účelem dezinfekce vody je zajištění její bakteriologické nezávadnosti a zamezení šíření 

infekčních onemocnění. K dezinfekci vody dochází v poslední fázi úpravy [10]. Voda se 

v současnosti dezinfikuje ponejvíce chlorací chlorem, oxidem chloričitým, ozonizací, nebo 

UV zářením. Po celém světě se k desinfekci vody hojně využívá rovněž kombinace chlorace a 

ozonizace [11]. Poslední dobou se projevuje tendence přecházet k dezinfekci vody pomocí 

UV záření a ozonu, pro jejich nesporné výhody. Obě metody jsou totiž na rozdíl od chlorace 

vysoce účinné i vůči rezistentním patogenům. Velmi nebezpečnými organismy, které se 

mohou ve vodě vyskytovat, jsou např. vibriocholeare, salmonella entericatyphi, salmonella 
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typhimurium, cryptosporodium, rotaviry či escherichia coli. Podstatou účinku chlorace je 

vznik aktivního chloru, který má schopnost proniknout do buňky mikroorganismu a zničit 

jejich enzymatický aparát. 

Chloroform je bezbarvá kapalina bez znatelného zápachu, která je značně volatilní. Jsou 

známy akutní i chronické nekarcinogenní účinky na lidské zdraví [12]. V současné době 

nejsou k dispozici epidemiologické studie prováděné na lidech, které by zkoumaly čistě vztah 

mezi chloroformem a vznikem karcinomu. Výzkumy, které se obecně zaměřují na látky 

vzniklé chlorací vody, mezi které chloroform patří, a vznik karcinomů, odhalily vyšší 

pravděpodobnost vzniku rakoviny tlustého střeva, konečníku a močového měchýře. U zvířat 

byla prokázána souvislost mezi ingescí vody s obsahem chloroformu a vznikem rakoviny 

ledvin a jater [13]. U.S. EPA klasifikuje chloroform jako pravděpodobný lidský karcinogen 

kategorie B2 [14]. 

Chloroform vstupuje do organismu všemi expozičními cestami, tedy jak ingescí, inhalací, tak 

dermálním kontaktem.  Maximální přípustné koncentrace chloroformu jsou stanoveny jak 

v národní legislativě [15], tak v rámci nadnárodních organizací [16, 17], a jsou uvedeny 

v tabulce 1.  

Tab. 1: Maximální přípustné koncentrace chloroformu [15, 16, 17] 

Česká republika U.S. EPA WHO 

0,03 mg dm-3 0,07 mg dm-3 0,30 mg dm-3 
Zdroj: Autoři 

1.2 Dusičnany 

Dusičnany se používají jako hnojiva, konzervanty potravin či k hubení hlodavců [18]. 

Do pitné vody se dostávají z mnoha zdrojů, z nichž tím nejvýznamnějším je zemědělská půda, 

která byla v minulosti hnojena dusíkatými hnojivy [19]. Jsou velmi dobře vstřebávány 

slinnými žlázami a působením bakterií přeměněny na dusitany [20]. Zvláště nebezpečné jsou 

dusičnany pro děti, u kterých mohou způsobit jak akutní, tak chronické potíže. Ingesce vody 

či mateřského mléka s nadlimitním obsahem dusičnanů může vést u malých dětí k dýchacím 

obtížím až smrti [19]. 

Negativní vliv dusičnanů na lidské zdraví je velmi dobře znám, popisovány jsou jak akutní, 

tak chronické účinky [18, 16, 21]. Díky specifikům dětského organismu jsou dusičnany 

mnohem nebezpečnější pro malé děti, než pro dospělé osoby [18].  

Příjem vody s obsahem dusičnanů vyšším než 44,3 mg dm-3 může způsobit u malých dětí 

methemoglobynémii, kterou jsou nejvíce ohroženy děti do 3 měsíců věku [16], podle jiných 

autorů ale až do 6 měsíců [22]. Zřejmý účinek dusičnanů na zdraví byl pozorován u dětí 

do 6 let věku [16]. 

Mimo akutní účinky sebou nesou dusičnany také účinky chronické. Zvýšený příjem 

dusičnanů je jedním z faktorů, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku syndromu náhlého 

úmrtí kojence [18], růstových vad [23], poškození srdeční [24] a nervové soustavy [25]. 

Je možné, že příjem vyššího množství dusičnanů způsobuje chromozomální vady [26], 

rakovinu mozku u dětí [27], rakovinu štítné žlázy [28] nebo poruchy její funkčnosti [29, 30]. 
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Na druhou stranu se neprokázala souvislost mezi vysokým příjmem dusičnanů a rakovinou 

střev [31] nebo žaludku [32].  

Zvýšený příjem dusičnanů nepředstavuje nebezpečí jen pro narozené děti, ale ohrožuje také 

těhotné ženy. Státní zdravotní úřad doporučuje v případě gravidních žen konzumaci vody, se 

kterou je spojen kvocient nebezpečí roven, nebo nižší než 0,5 [33].   

Koncentrace dusičnanů, které ještě nejsou považovány za nebezpečné, jsou definovány jak 

v národní legislativě, tak nadnárodních standardech. Přehledná komparace limitů je uvedena 

v tabulce 2 [15, 16, 17].  

Tab. 2: Maximální přípustné koncentrace dusičnanů [15, 16, 17] 

Česká republika U.S. EPA WHO 

50,00 mg dm-3 44,29 mg dm-3 50,00 mg dm-3 
Zdroj: Autoři 
 

2 POUŽITÉ METODY A ZAŘÍZENÍ 

Vzorky pitné vody byly odebírány na různých lokalitách v Brně z kohoutku v odlišných 

ročních obdobích. Odběry i analýzy vzorků realizovala certifikovaná laboratoř podle 

příslušných standardů. 

Stanovení chloroformu ve vodě bylo realizováno izolací metodou purge-and-trap (P&T) 

s využitím koncentrátoru Tekmar LSC 2000 a plynovou chromatografií na přístroji GC 

Hewlett Packard 5890 s plamenově ionizačním detektorem a kolonou Vocol 105 [34]. 

Nejistoty související s přesností stanovení byly vypočteny jako součin standardní nejistoty 

měření v podobě odhadu relativní směrodatné odchylky stanovení a koeficientu rozšíření, 

který je pro hladinu významnosti 95% roven dvěma. Nejistoty nezahrnují složky vzniklé 

vzorkováním a týkají se pouze hodnot nad detekčním limitem stanovení.    

Stanovení dusičnanů bylo realizováno spektrometricky při 410 nm po přídavku 

sulfosalicylanu sodného v přítomnosti H2SO4 a následné alkalizaci. Vzniku hydroxidů 

vápenatých a hořečnatých solí v zásaditém prostředí bylo zabráněno užitím disodné soli 

kyseliny ethylendiaminotetraoctové. Rušivý vliv dusitanů byl eliminován přídavkem NaN3. 

Mez stanovitelnosti dusičnanových aniontů tímto postupem činí 3 mg dm-3 [35]. 

Pro odhad zdravotních rizik byla využita metodika dle Metodického pokynu Ministerstva 

životního prostředí České republiky [36], která je v souladu se zásadami předkládanými 

U.S. EPA. Zvolené expoziční faktory reflektují národní podmínky.  

Pro kalkulaci nekarcinogenních rizik slouží vztah (1), kde HQ představuje kvocient 

nebezpečí, CDI chronický denní příjem a RfD referenční dávku pro příslušnou expoziční cestu 

a polutant.  

        (1) 

Hodnota chronickéhe denní přijmu pro ingesci vody při pití je kalkulována dle rovnice (2): 

   (2) 
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kde cw je zjištěná hodnota koncentrace kontaminantu ve vodě, IRING je množství vody přijaté 

za den, EF je frekvence expozice, ED doba trvání expozice, BW je průměrná váha a konečně 

AT je doba průměrování.  

Pro výpočet genotoxických rizik je využíván vztah (3): 

     (3) 

kde CDI je chronický denní příjem, jehož hodnoty pro jednotlivé expoziční cesty jsou 

kalkulovány stejně jako v případě nekarcinogenních rizik, SF je factor směrnice, který je 

typický pro každý kontaminant a je dostupný v databázích. 

Pro posouzení výsledných kvocientů rizika HQ platí následující. Pokud je  je riziko 

akceptovatelné, pokud  je riziko tolerovatelné, v případě, kdy  je riziko 

neakceptovatelné.  

Pro genotoxická rizika platí následující, když  je riziko považováno za 

společensky přijatelné. Pakliže  je považováno riziko ještě jako 

akcpetovatelné. 

3 Výsledky a diskuze  

Zjištěné koncentrace dusičnanů jsou uvedeny v tabulce 3. Je patrné, že na žádné z lokalit 

nebyl překročen limit pro maximání přípustnou koncentraci dusičnanů dle české legislativy, 

nicméně na lokalitách 4 a 5 jsou zjištěné koncentrace vyšší než limit doporučovaný U. S. 

EPA. 

Tab. 3: Zjištěné koncentrace dusičnanů 

Lokalita 1 2 3 4 5 6 

koncentrace 

dusičnanů 

[mg dm-3] 

32,8 38,3 39,2 39,9 44,5 47 

Zdroj: Autoři 

Koncentrace chloroformu byly na odběrných místech měřeny opakovaně, proto jsou v tabulce 

4 uvedeny průměrné koncentrace pro jednotlivé lokace. Ani na jednom místě nebyl překročen 

limit stanovený legislativou, ani maximální koncentrace doporučované světovými 

organizacemi.  

Tab. 4: Zjištěné průměrné koncentrace chloroformu 

Lokalita 1 2 3 4 5 6 

koncentrace 

chloroformu 

[µg dm-3] 

0,386 0,543 0,597 0,627 1,433 2,020 

Zdroj: Autoři 

Zdravotní rizika dusičnanů byly kalkulovány pro citlivou populaci, tedy pro male děti a pro 

těhotné ženy. Použité expoziční faktory pro odhad nekarcinogenního rizika ingesce dusičnanů 

jsou zaznamenány v tabulce 5. Děti byly rozděleny podle věku na tři skupiny, kdy nejstarší 
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věk 6 měsíců je považován za hraniční pro vznik methemoglobynémie. Dusičnany se do těla 

dostávají ingescí, proto bude hodnocena jen jedna expoziční cesta.  

Tab. 5: Použité expoziční faktory pro odhad nekarcinogenního rizika ingesce dusičnanů u dětí 

[33, 37] 

Věk 

[měsíce] 

IR 

[dm3 den-1] 

BW 

[kg] 

EF 

[den týden-1] 

ED 

[týden] 

AT 

 

RfD 

[mg kg-1 den-1] 

0-1 0,839 4,570 

7 1 7 7,090 1-3 0,896 6,100 

3-6 1,056 8,080 
Zdroj: Autoři 

Tabulka 6 obsahuje expoziční faktory, které byly použity pro výpočet nekarcinogenního 

rizika ingesce vody s obsahem dusičnanů pro těhotné. 

Tab. 6: Použité expoziční faktory pro odhad nekarcinogenního rizika ingesce dusičnanů 

těhotných žen [33, 38] 

IR 

[dm3 den-1] 

BW 

[kg] 

EF 

[den rok-1] 

ED 

[rok] 

AT 

 

RfD 

[mg kg-1 den-1] 

2,000 66,000 350 1 356 7,090 
Zdroj: Autoři 

Pro chloroform bylo kalkulováno jak riziko nekarcinogenní, tak genotoxické, a to pro různé 

skupiny obyvatelstva. Nekarcinogenní riziko bylo kalkulováno jako aktuální riziko v průběhu 

1 roku pro vybrané skupiny obyvatel. Genotoxické riziko bylo kalkulováno jako 

pravděpodobnost zvýšení rizika vzniku karcinomu při celoživotní expozici kontaminanu. 

Expoziční faktory pro využité pro kalkulaci nekarcinogenního rizika ingesce chloroformu 

jsou uvedeny v tab. 7. Tab. 8 obsahuje expoziční faktory pro výpočet genotoxického rizika.  

Tab. 7: Použité expoziční faktory pro odhad kalkulaci nekarcinogenních zdravotních rizik ingesce pitné 

vody s obsahem chloroformu [33, 39] 

Věková 

skupina 

IR 

[dm3 den-1] 

BW 

[kg] 

EF 

[den rok-1] 

ED 

[rok] 

AT 

 

RfD 

[µg kg-1 

den-1] 

6 až 12 

měsíců 
1 8,82 365 

1 365 10,0 5-6 let 1,2 20,45 350 

6-7 let 1,2 23,92 350 

dospělí 2 70 350 
Zdroj: Autoři 

Tab. 8: Použité expoziční faktory pro kalkulaci genotoxických zdravotních rizik ingesce pitné vody 

s obsahem chloroformu [33, 36] 

IR 

[dm3 den-1] 

BW 

[kg] 

EF 

[den rok-1] 

ED 

[rok] 

AT 

 

SF 

[µg kg-1 den-1] 

2 70 350 70 25 550 6,1E-06 
Zdroj: Autoři 
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Výsledné kvocienty nebezpečí pro malé děti jsou uvedeny v tabulce 9. Riziko je na 4 ze 6 

lokalit pro věkovou skupinu do jednoho měsíce vyšší než 1. Současně ani na jedné lokalitě 

nepřekračují hodnotu 4. Lze tedy považovat riziko na lokalitách 3, 4, 5 a 6 pro skupinu dětí do 

1 měsíce věku za tolerovatelné, na ostatních lokalitách a pro zbylé věkové skupiny za 

akceptovatelné.  

Současně je ale nutné poukázat na skutečnost, že na lokalitách 5 a 6 jsou hodnoty kvocientu 

nebezpečí poměrně vysoké. V případě,kdy je dítě již dokrmováno stravou na bázi zeleniny, 

která je významným zdrojem dusičnanů a dusitanů, celkové množství přijatého polutantu 

výrazně roste.  

Tab. 9: Výsledné kvocienty nebezpečí ingesce dusičnanů pro děti 

HQ 

Věk/Lokalita 1 2 3 4 5 6 

0-1 měsíc 8,493E-01 9,917E-01 1,015 1,033 1,152 1,217 

1-3 měsíce 6,795E-01 7,953E-01 8,121E-01 8,266E-01 9,219E-01 9,737E-01 

3-6 měsíců 6,046E-01 7,060E-01 7,226E-01 7,355E-01 8,203E-01 8,664E-01 
Zdroj: Autoři 

V případě těhotných žen je požadováno, aby byl kvocient nebezpečí roven, nebo nižší než 0,5. 

Výsledné kvocienty nebezpečí jsou v tabulce 10.  

Tab. 10: Výsledné kvocienty nebezpečí ingesce vody s obsahem dusičnanů pro těhotné  

Lokalita 1 2 3 4 5 6 

HQ 1,362E-01 1,362E-01 1,362E-01 1,362E-01 1,362E-01 1,362E-01 
Zdroj: Autoři 

Kvocienty nebezpečí jsou na všech lokalitách menší než 0,5. Riziko ingesce vody je pro 

těhotné ženy na všech lokalitách akceptovatelné, což znamená, že z pohledu dusičnanů je 

možno ji doporučit k denní konzumaci.  

Dále byl hodnocen chloroform, a to jeho aktuální riziko pro 4 skupiny obyvatelstva jako 

nekarcinogenní riziko ingesce. Následující tabulka 11 obsahuje výsledné kvocienty nebezpečí.  

Tab. 11: Výsledné kvocienty nebezpečí ingesce vody s obsahem chloroformu  

Lokalita/ 

věková 

skupina 

1 2 3 4 5 6 

6-12 

měsíců 
4,376E-03 4,376E-03 4,376E-03 4,376E-03 4,376E-03 4,376E-03 

5-6 let 2,172E-03 2,172E-03 2,172E-03 2,172E-03 2,172E-03 2,172E-03 

6-7 let 1,857E-03 1,857E-03 1,857E-03 1,857E-03 1,857E-03 1,857E-03 

dospělí 1,058E-03 1,058E-03 1,058E-03 1,058E-03 1,058E-03 1,058E-03 
Zdroj: Autoři 

Zjištěné kvocienty nebezpečí jsou v řádu tisícin a riziko je tedy možno považovat za bezpečně 

akceptovatelné.  
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Výsledky genotoxických rizik, které se posuzují v délce trvání lidského života, tedy po dobu 

70 let, jsou v tabulce 12.  

Tab. 12 Genotoxické riziko ingesce vody s obsahem chloroformu 

Lokalita 1 2 3 4 5 6 

ELCR 6,451E-08 9,075E-08 9,977E-08 1,048E-07 2,395E-07 3,376E-07 
Zdroj: Autoři 

I v případě genotoxických zdravotních rizik spadají výsledné hodnoty rizika do kategorie 

akceptovatelných rizik. Nicméně v případě chloroformu je nutno dodat, že je sice tím hlavním 

kontaminantem z řady desinfekčních produktů, nicméně není jediným. Také jsou výsledky 

omezeny pouze na jednu expoziční cestu a opomíjí inhalaci a dermální kontakt.  

Závěr a doporučení 

Přesto, že je kohoutková voda propagována některými skupinami jako zcela zdravotně 

nezávadná, je z výsledků patrné, že jde o zjednodušený závěr. Zdravotní rizika ingesce 

dusičnanů pro malé děti jsou na mnohých brněnských lokalitách pouze tolerovatelné a na 

dalších se blíží hranici tolerovatelnosti. V případě podávání stravy připravené z této vody 

kojencům existuje riziko vzniku methemoglobynémie. Z těchto důvodů by měla být dětem, 

které nejsou kojeny, připravovaná strava z k tomu určených balených vod, u kterých je 

samozřejmě nutné dodržet všechny pravidla skladování. Pro těhotné ženy je toto riziko 

bezpečně akceptovatelné.  

Chloroform, který vzniká společně s dalšími produkty dezinfekce během hygienického 

zabezpečení vody, se ve zjištěných vzorcích vyskytoval ve velmi nízkých koncentracích a 

s rezervou vyhověl požadavkům na akceptovatelnost jak nekarcinogenních, tak 

genotoxických zdravotních rizik. Nicméně pro některé spotřebitele je jeho přítomnost, stejně 

jako dalších THMs, spojena s nižší senzorickou kvalitou vody a může vést k tendenci 

nahrazovat kohoutkovou vodu vodou balenou.  

Kohoutková voda podávaná ve stravovacích zařízeních k přímě spotřebě místo vod balených 

neznamená pro dospělou populaci z hlediska obsahu dusičnanů a chloroformu v Brně zvýšené 

zdravotní riziko. Je ale nutno podotknout, že existují jiné polutanty, které se vyskytují 

v kohoutkové vodě lokálně, a jejichž obsah se mění v závislosti na podmínkách ve vodovodu 

a domovních přípojkách. Bylo by vhodnější poukazovat na benefity kohoutkové vody, jako je 

ekologičnost, nízká cena a obsah látek prospěšných lidskému zdraví, jako je například hořčík 

a sodík.  
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KULTÚRNO-SPRÁVNE PREDPOKLADY CESTOVNÉHO RUCHU 

A ICH POTENCIÁL PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V 

STRÁŽOVSKÝCH A SÚĽOVSKÝCH VRCHOCH  

 

CULTURAL AND ADMINISTRATIVE ASSUMPTIONS OF TOURISM 

AND THEIR POTENTIAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 

STRAŽOV AND SULOV MOUNTAINS 

 

ANTON KASAGRANDA24, RASTISLAV CÁKOCI25 

 

Abstrakt 

Hlavnou témou príspevku je charakterizovať kultúrno-správne predpoklady cestovného ruchu 

v Strážovských a Súľovských vrchoch a opísať možnosti ich využitia pre potreby udržateľného 

rozvoja. Budeme tak robiť na základe kategorizácie od Mariota (1983) a Čuku (2011). Najprv 

si jednoducho predstavíme metódy a materiály, následne si vymedzíme územie 

a charakterizujeme kultúrno-správne predpoklady. Poslednými kapitolami sú diskusia, záver 

a zoznam použitej literatúry.   

Klíčová slova 

Cestovný ruch, kultúrno-správne predpoklady, charakteristika, Strážovské a Súľovské vrchy 

 

Abstract 

Main topic of this article is to characterize cultural and administrative assumptions of 

tourism in Strazov and Sulov mountains and to describe their potential for sustainable 

development. We will base that on categorization from Mariot (1983) and Čuka (2011). As 

first, we will basically characterize methodology and materials. Then we will define the area 

and characterize cultural and administration assumptions. The last chapters are discussion, 

conclusion and references cited. 
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Tourism, cultural and administrative assumptions, characteristic, Strazov and Sulov 

mountains  
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Úvod 

V súčasnosti sa cestovným ruchom (ďalej CR) zaoberá mnoho autorov i z pomedzi geografov 

v Čechách (Vystoupil, Chalupa a i.), aj na Slovensku (Kulla, Krogmann, Čuka a i.). 

Z pohľadu hospodárstva je v súčasnosti odvetvím, ktorého význam sa značne zvyšuje 

a v niektorých regiónoch Českej, prípadne Slovenskej republiky začína byť jedným zo 

strategických odvetví pre tvorbu HDP. Čuka (2011) dokonca tvrdí, že za predpokladu vhodnej 

implementácie „mäkkých faktorov“ a ich kombinácie s tými „tvrdými“ sa z CR môže stať 

„globálny fenomén“. Podľa Plesníka (2008) ním už je a považuje sa za „jedno 

z najperspektívnejších odvetví hospodárskej činnosti človeka“. 

V príspevku sa budeme zaoberať existenciou a charakteristikou kultúrno-správnych 

predpokladov CR vybraných obcí patriacich do Strážovských a Súľovských vrchov. Takýmto 

spôsobom sa pokúsime čitateľovi bližšie predstaviť územie a charakterizovať jeho potenciál 

pre udržateľný rozvoj prostredníctvom CR. Vyústením celého príspevku bude diskusia, 

v ktorej sa pokúsime navrhnúť možné rozvojové udržateľné scenáre CR v území. 

1 Metodika a materiály  

Východiskom pri stanovení a charakteristike predpokladov CR je prístup a metodológia 

v zmysle Mariota (1983).  Podnetné sú pre nás tiež práce od Plesníka (2008)  a Čuku (2011), 

ktorého prácu podľa jeho vlastných slov môžeme v určitom kontexte chápať ako „doplnenie 

a rozvinutie pôvodnej funkčno-chorologickej paradigmy Mariota“. Uvedené, respektíve 

citované práce sú pre nás akýmsi metodologickým vzorom, návodom pre kategorizáciu 

predpokladov CR. Hlavné metódy, ktoré v príspevku využívame sú metódy terénneho 

výskumu, historická metóda, štatisticko-matematické metódy, kartografické metódy, metódy 

vysvetľujúceho opisu, syntézy a pod..  

2 Vymedzenie územia a jeho historický vývoj 

Územie Súľovských a Strážovských vrchov sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska. 

Leží na území dvoch vyšších územných celkov (Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj), 

v ktorých zasahuje do ôsmich okresov - bytčianskeho, ilavského, považskobystrického, 

púchovského, žilinského, prievidzského, bánovského a partizánskeho (obr. 1). Rozloha 

územia je približne 1100 km2. Nadmorská výška je v rozpätí 280 – 1213 m. n. m. (najvyšším 

bodom je vrch Strážov). Poloha regiónu je vymedzená súradnicami medzi 49° 13' až 48° 45' s. 

g. š. a 18° 11' až 18° 41' v. g. d.. Zo severu, severozápadu a západu susedí vymedzené  územie 

s Javorníkmi a s Bielymi Karpatmi. Východnú tvorí Žilinská kotlina, Malá Fatra 

a Hornonitrianska kotlina. Južná hranica územia je tvorená Podunajskou pahorkatinou 

a Hornonitrianskou kotlinou. Najvýznamnejším vodným tokom odvodňujúcim územie je 

rieka Váh, ktorá územie odvodňuje zo západnej strany. Ďalšími významnými tokmi sú 

Rajčianka, Domanižanka, Pružinka, potok Hradné a rieka Tužina, ktorá odvodňuje 

juhovýchodnú časť a ako jediná sa vlieva do rieky Nitra. Na území sa nachádza 6 národných 

prírodných rezervácií (NPR Súľovské skaly, NPR Strážov, NPR Vápeč a pod.), spolu s nimi 

prírodné rezervácie (PR Kostelecká tiesňava, PR Klapy) a prírodné pamiatky (PP Prečínska 

skalka, PP Bosmany, PP Súľovský hrádok a pod.) vrátane národných kultúrnych pamiatok. 

Významná časť územia bola v roku 1989 vyhlásená za CHKO Strážovské vrchy. Záujmové 

územie sa nachádza v troch regiónoch CR (obr. 1) - Severopovažskom, Hornonitrianskom a v 

regióne Stredné Považie.  
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Prítomnosť a množstvo kultúrno-správnych predpokladov nachádzajúcich sa v území je do 

značnej miery definované jeho historickým vývojom, ktorý sa tu začal už v dobe 2 – 3 tisíc 

rokov pred n. l.. V tomto období prechádzala územím trasa jantárovej cesty. O tomto fakte 

svedčia nálezy (a výskumy) runového písma z tohto obdobia v Bodinej a Lietavskej Svinnej. 

Historicky prvé, trvalé osídlenie v území je dokázané v dobe púchovskej kultúry (obdobie 

rokov asi 300 p. n. l. – 180 n. l.). Z tohto obdobia (doba železná) je na území množstvo 

dôkazov v podobe zachovaných pôdorysov hradísk a osád, zdokumentovaných Melišom 

(2008). Medzi ne patria tie v Podskalskom Roháči, Hradišti, Orgonisku, Skalke, Bosmanoch 

a i.. Rovnako sú dokumentované náleziská mohýl a mohylníkov (Koscelišče, Kopec – 

Širočiny, Gárové, Cesciny – Mravce a pod.), črepov, hrivien, neskôr dokonca aj strieborných 

keltských mincí. V období medzi 5. – 9. storočím bolo územie osídlené Germánmi, ktorí boli 

na tomto území hlavne poľnohospodári. Na území však nevybudovali žiadne sídlo, prípadne 

centrum, ktoré by plnilo významnejšiu funkciu. Chronologicky nasleduje obdobie Veľkej 

Moravy (9. stor. n. l.). Z tohto obdobia sa na území obce zachovalo niekoľko artefaktov ako 

šperky, či dýky. Okolo roku 1074 bolo územie už značne osídlené. Po tatárskom vpáde 

(začiatkom 13. storočia) dochádza k prvému trvalému osídleniu považského údolia. To vzniká 

(v priebehu 13. stor. alebo začiatkom 14. stor.) po obidvoch brehoch Váhu, kde feudáli 

vybudovali celý rad hradísk a hradov (Bystrica, Lietava, Budatín, Starhrad, Hričovský hrad 

a Strečno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Záujmové územie Strážovských a Súľovských vrchov v rámci regiónov CR 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2013 – podklad Weiss a kol. (2005) 
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Do 15. storočia, konkrétne roku 1470 sa datuje vznik Súľovského hradu, ktorý sa nachádza na 

území a bol postavený za účelom sledovania strategických ciest a na ukladanie drahocenností. 

V tomto období dochádza aj výstavbe prvých kaštieľov (Súľov-Hradná, Domaniža, Považské 

Podhradie a i.). To pokračuje aj v ďalšou období a je ukončené až niekedy začiatkom 

20. storočia. Územie sa podľa Beňuškovej a kol. (2005) nachádza v tradičnom kultúrnom 

regióne -  Stredné Považie. 

3 Kultúrno-správne predpoklady 

Sú predpokladmi CR vytvorené ľudskou činnosťou. Pre rozvoj CR majú význam z rôznych 

hľadísk. Všeobecne majú väčší vplyv na rozvoj CR v mestách, ako v prírode, nemusí to však 

platiť. Podľa Krogmanna (2006) sú „kultúrno-správne predpoklady často chápané iba ako 

faktory komplementárne k prírodným predpokladom“. Významným spôsobom sa podieľajú 

na estetike územia a zvyšujú jeho celkovú atraktivitu. Sú druhou veľkou skupinou 

lokalizačných predpokladov CR (prvou sú prírodné) a vnútorne ich v zmysle Mariota (1983) 

delíme na kultúrne pamiatky a centrálne inštitúcie.  

V území sa nachádza až 101 národných kultúrnych pamiatok (tab. 1). Najviac ich je 

v Žilinskom okrese (hlavne vďaka obci Čičmany, ktorá je v súčasnosti skanzenom tvoreným 

z viac ako tridsať dreveníc typických pre tunajšiu architektúru) a okresoch Považská Bystrica 

(hlavne vďaka zrúcanine hradu, kalvárií a pod.) a Bytča. 

Tab. 1: Zoznam Národných kultúrnych pamiatok (NKP) v záujmovom území 

Okres Obce s NKP (v zátvorke počet NKP) 
Počet 

NKP 
Typ pamiatky 

Trenčín Soblahov (2), Trenčianska Teplá (1) 3 kostol, zvonica, socha 

Púchov Beluša (4) 4 mohylník, mohyla, kaplnka, kostol 

Prievidza Tužina (4) 4 socha, kaplnka, kostol 

Považská 

Bystrica 

Bodiná (1), Domaniža (6), Horný Lieskov (2), 

Dolný Lieskov (1), Považská Teplá (1), 

Považské Podhradie (3), Prečín (2), Pružina (4) 

Sverepec (1), Vrchteplá (1)  

22 

kostol, socha, hradisko, hrob, škola, 

pamätný dom, hrad, zvonica, božia 

muka, pomník 

Ilava 
Košeca (2), Košecké Podhradie (1), Ladce (2), 

Zliechov (1) 
6 brána, kostol, hrad, pomník, kaštieľ 

Žilina 

Čičmany (33), Dolný Hričov (2), Fačkov (2), 

Hričovské Podhradie (1), Lietava (4), Lietavská 

Lúčka (2) 

44 
kostol, dom, dvor, dom s hosp. časťou, 

hrad pomník 

Bytča 
Bytča – Hrabové (1), Jablonové (1), Predmier 

(8), Súľov – Hradná (4), Maršová (4)  
18 

kaštieľ, socha, súsošie, pamätný dom, 

pamätná tabuľa, pošta, kostol, hrad, 

hradisko, zvonica, park, kaplnka 

Zdroj: Pamiatkový úrad SR, 2014 

Najatraktívnejšími kultúrnymi pamiatkami sú pravdepodobne zrúcaniny hradov, ktoré sa 

nachádzajú pozdĺž pravého a ľavého brehu rieky Váh (obr. 2) - Lietava, Hričov, Súľov, 

Považského hradu a hradu Košeca. Hrad Lietava patrí medzi najnavštevovanejšie zrúcaniny 

hradov v severozápadnej časti Slovenska. Nachádza sa v Súľovských vrchoch, neďaleko 

krajského mesta Žilina. Hrad zažil obdobie svojej najväčšej slávy za vlády palatína Františka 

Turzu v 16. storočí. Je nádhernou NKP, ktorá  do územia každoročne priťahuje množstvo 

návštevníkov. Okolie Hričovského hradu, ktorý je druhým v poradí, bolo osídlené už v dobe 

halštatskej, laténskej (púchovská kultúra) a nakoniec aj Slovanmi v 9. storočí počas obdobia 

Veľkej Moravy. Súľovský hrad je tretím na území Súľovských vrchov, ktorý je NKP. Hradný 
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areál sa skladal z horného a dolného hradu. Vznikol v prvej tretine 15. storočia. Presné 

doklady na čas vzniku štvrtého v poradí - Považského kráľovského hradu sa nezachovali. 

Podľa neoverených správ bol postavený už v roku 1128 na ochranu dôležitej považskej cesty. 

Prvá zmienka je však z roku 1316 ako Bystrický hrad. Kráľovský strážny hrad v Košeci stál 

pravdepodobne už v roku 1272, no prvá zmienka o ňom pochádza až z roku 1312, keď patril 

do panstva Matúša Čáka. Po odhalení údajného sprisahania proti cisárovi bol hrad v roku 

1670 vyhodený do povetria cisárskym vojskom. 

Hrady sú prvou významnou časťou kultúrnych pamiatok. Môžu sa významným spôsobom 

podieľať na rozvoji poznávacieho CR v území. Ich množstvo a relatívna priestorová blízkosť 

(tie najvzdialenejšie sa nachádzajú len niekoľko kilometrov vzdušnou čiarou, obr. 2) môže 

byť veľmi vhodným predpokladom pre rozšírenie infraštruktúry prostredníctvom vytvorenia 

tematických trás (napr. Kasagranda, 2013), kultúrnych podujatí (napr. rytierske dni, 

rozprávkové dni) a pod.. Rovnako zvýšenie povedomia o existencií archeologických nálezov 

môže mať významný dopad a pozitívny vplyv na poznávací CR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Kultúrno-správne predpoklady CR v Strážovských a Súľovských vrchoch 
Zdroj: vlastné spracovanie, 2013 – podklad www.hiking.sk 
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Druhú významnú časť kultúrnych pamiatok tvoria kaštiele. Na záujmovom území sa ich 

nachádza dvanásť (obr. 2). 

V súčasnom stave sú pre rozvoj CR 

atraktívne hlavne tie, ktoré majú 

súkromných majiteľov – sú 

zrekonštruované a ich okolie 

dotvára estetickú formu svojich 

obcí. Patria sem kaštiele v Súľove – 

Hradnej (Mičurovský kaštieľ), 

Maršovej – Rašove a v Považskom 

Podhradí. Kaštiele v Hrabovom a 

Dolnom Lieskove, slúžia ako dom 

dôchodcov. V Čičmanoch ako 

penzión s reštauráciou. V Lietave je 

z neho bytovka. Ostatné, z ktorých 

mnohé sú NKP, nemajú majiteľa, ktorý by sa o ne staral a v súčasnosti chátrajú (druhý kaštieľ 

v Považskom Podhradí – rokokový, dva v obci Súľov – Hradná a pod.). 

Pre bližšiu charakteristiku vyberáme kaštieľ v Považskom Podhradí (obr. 3), ktorý pochádza 

zo 17. storočia. Na prízemí je veľká vstupná sieň, zaklenutá valenou klenbou. Z nej sú 

renesančnými portálmi prístupné jednotlivé miestnosti a nárožné veže. V súčasnosti je 

v rukách súkromného majiteľa a je v rekonštrukcii. 

Rovnako kaštiele môžu byť pre ďalší rozvoj CR v území veľmi dôležité. Ich potenciál je 

hlavne v ich funkcií, ktorú môžu plniť vo forme múzeí, obradných miestností, penziónov, 

hotelov a pod.. Výborným príkladom v tomto smere je kaštieľ v Čičmanoch, ktorý 

v súčasnosti slúži ako penzión s reštauráciou a poskytuje svojim návštevníkom možnosti 

ubytovania. Pravidelne sa tu konajú rôzne spoločenské akcie (svadby, oslavy), spolu 

s tematickými akciami ako „zabíjačky“, „hodové dni“, „varenie halušiek“ a pod.. 

V území sa tiež nachádzajú rodné domy spisovateľov a iných významných dejateľov 

kultúrneho a spoločenského života celonárodného dosahu. Najzaujímavejšie sú rodné domy 

Dominika Tatarku v Plevníku - Drieňovom, Jozefa Ignáca Bajzu v Predmieri, Štefana 

Závozníka v Hornej Porube, prípadne pamätný dom v Kostelci, v ktorom časť svojho života 

prežil Peter Jilemnický. Dominik Tatarka a Jozef Ignác Bajza majú vo svojich rodných 

obciach aj expozície, ktoré sú prístupné i pre verejnosť.  

Kostoly a iné sakrálne pamiatky sú v území rozmiestnené pomerne rovnomerne. Zaujímavé 

je, že tie najstaršie a pravdepodobne najatraktívnejšie sa nachádzajú v Strážovských vrchoch. 

Naopak najnovšie kostoly – všetky z obdobia 20. storočia a mladšie tvoria dve súvislé línie 

tiahnuce sa okolo Súľovských vrchov (obr. 2). V území je ich množstvo a rovnako môžu byť 

významným faktorom pri rozvoji „pútnického turizmu“, prípadne je možné ich spojiť 

tematickou trasou (Kasagranda 2013).  

Výstavy a veľtrhy nadregionálneho charakteru sa tu nekonajú. Tie, ktoré dosahujú miestny 

význam slúžia hlavne na zachovávanie tradícií a trávenie voľného času miestnemu 

obyvateľstvu, prípadne obyvateľom z blízkeho okolia. Takto podporujú tvorbu regionálnej 

(príp. lokálnej) kultúrnej identity, ktorej budovanie v povedomí ľudí môže byť významným 

prvkom v ďalšom procese ich kultúrneho i turistického rozvoja. Za zmienku v súčasnosti stoja 

azda tri festivaly  – 1.) festival fujaristov v Čičmanoch, 2.) Horolezecký míting v Súľove – 

 
Obr. 3: Renesančný kaštieľ v Považskom Podhradí 

Zdroj: vlastné foto, 2013 
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Hradnej a 3.) hudobný festival Pustohlav, konaný naposledy v roku 2010. Čičmany sú 

kultúrnym centrom regiónu už niekoľko desaťročí a každoročne priťahujú návštevníkov 

z celého Slovenska, dokonca aj zahraničia.  

Veľmi zaujímavými pre potreby CR môžu byť aj archeologické náleziská. Ich 

charakteristikou a opisom sa detailne venuje Meliš (2008). Ten urobil v území množstvo 

archeologických objavov. Zdokumentoval mnoho hradísk (obr. 2), objavil niekoľko veľmi 

zaujímavých predmetov (keltské mince, mohyly a pod.), nálezísk a pod.. Pri vhodnej 

implementácií môžu i takéto faktory slúžiť pre potreby poznávacieho turizmu. Rovnako môžu 

mať zásadný dopad na budovanie regionálnej identity (prípadne kultúrneho povedomia) 

miestneho obyvateľstva. Zviditeľnenie takýchto miest tematickou trasou, prípadne 

vytvorením stanovíšť s náučnými tematickými tabuľami, vyhliadkami a pod. môže rovnako 

kvalitatívne i kvantitatívne ovplyvniť. 

Medzi predpoklady CR v území radíme i existenciu ľudovej slovesnosti – tradícií, povestí 

a príbehov. Tie môžu byť zaujímavým lokalizačným predpokladom, ktorý pri správnej 

prezentácií môžu do územia pritiahnuť najmä rodiny s deťmi. Ich viac ako päťdesiatročný 

zber vyústil do publikovania niekoľkých diel od Meliša (2000, 2002, 2012).   

4 Diskusia 

Podľa Krogmanna (2006) majú na atraktivitu pamiatky okrem kategórie (NKP, kultúrna 

pamiatka a pod.) „vplyv aj iné parametre, ako jej veľkosť, stav v ktorom sa nachádza a jej 

využiteľnosť pre CR.“ S týmto názorom musíme súhlasiť. Vhodným príkladom je stav NKP. 

Ako príklad poslúžia dva kaštiele - jeden zrekonštruovaný (renesančný kaštieľ v Považskom 

Podhradí), ktorý môže v budúcnosti slúžiť napríklad ako obradná, či plesová miestnosť 

a druhý schátralý, opustený (rokokový kaštieľ v Považskom Podhradí). Oba sú NKP, no jeden 

z nich je významným lokalizačným predpokladom a druhý (v súčasnom stave) nie.   

Územie Strážovských a Súľovských vrchov disponuje mnohými lokalizačnými predpokladmi. 

V tomto článku sme sa zamerali na priblíženie tých kultúrno-správnych. Tie môžu byť pri 

vhodnej implementácií rôznych podnikateľských zámerov „živnou pôdou“ pre rozvoj 

kultúrneho, poznávacieho, sakrálneho, prípadne iného CR. Významným spôsobom sa môžu 

spolupodieľať na budovaní regionálnej kultúrnej identity. Veľkým predpokladom pre územie 

v tomto smere je vytvorenie určitého záujmového združenia, prípadne webového portálu, 

ktorý by vedel vhodne spojiť a prehľadne prezentovať všetky lokalizačné predpoklady 

územia. 

Konkrétnou formou pre potreby rozvoja územia môže byť rozšírenie infraštruktúry CR. Tú je 

možné navrhnúť tak, aby spájala tematicky obdobné a turisticky atraktívne miesta. Tie 

v konečnom dôsledku vzájomne priblíži. Vhodná môže byť napríklad tematická cesta 

zameraná na prehliadku kostolov, kaplniek, farností, prípadne môže spojiť históriu, 

architektúru, či kultúru územia do jedno, prípadne dvojdňovej turistiky naprieč územím.  

Záver 

V príspevku sme sa snažili charakterizovať kultúrno-správne predpoklady CR v Strážovských 

a Súľovských vrchoch. Postupne sme si územie vymedzili a charakterizovali spomínané 

predpoklady. Územie disponuje mnohými kultúrno-správnymi predpokladmi. Tie môžu byť v 

kombinácií s tými prírodnými a vhodným dobudovaním realizačných predpokladov (hlavne 



 

90 

materiálno-technickej základne a dopravných a iných zariadeniach MTZ) strategické pre ďalší 

udržateľný rozvoj toho regiónu. Za predpokladu správneho marketingu môže byť 

v budúcnosti CR dôležitou hospodárskou i ekonomickou činnosťou územia.     
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TRENDY ROZVOJE MANAGEMENTU HOTELOVÝCH SLUŽEB 

V RÁMCI CESTOVNÍHO RUCHU 

 

MANAGEMENT TRENDS IN DEVELOPMENT OF HOTEL SERVICES 

IN TOURISM 

 

OLGA KUBOVÁ26, DARINA ELIAŠOVÁ27, RADKA ŠPERKOVÁ28 

 

 

Abstrakt 

V současné době je trend nabízet při provozu hotelu další služby, které mají přilákat další 

hosty a získat tak konkurenční výhodu oproti jiným hotelům. Kromě jiných služeb jako jsou 

služby v oblasti ICT, doprava do hotelu a z hotelu, je jednoznačný trend, umožnit 

návštěvníkům různé formy relaxace. Patrný je vývoj od pouhých fitness služeb k wellness 

službám jako celku. Tato tendence se projevuje zejména v hotelech, kde hosté tráví dovolenou, 

ale také v hotelech s kongresovým a incentivním cestovním ruchem. Náš výzkumný projekt je 

zaměřen na ubytovací zařízení kategorie „hotel“ v oblasti Jižní Moravy. 

Klíčová slova 

Služby, ubytovací zařízení, hotel, wellness, služby wellness, wellness centra, lázeňství, 

 

Abstract 

Current trend in hotel operations is to offer additional services to attract more visitors and 

gain a competitive advantage over other hotels. In addition to other services such as ICT 

services, transportation to and from the hotel, it is a clear trend to offer the visitors various 

forms of relaxation. Development is evident from mere fitness services for wellness services 

as a whole. This tendency manifests itself especially in hotels where guests spend their 

holidays, but also in hotels with congress and incentive tourism. Our research project is 

focused on the accommodation category "Hotel" in South Moravia.  

Key words 

Services, accommodation, hotel, wellness, wellness services, wellness centers, spas. 
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Úvod 

Wellness v cestovním ruchu je zahrnuto pod zdravotní cestovní ruch a u nás se rozvinuly dvě 

formy wellness cestovního ruchu. Jedná se o lázeňský a hotelový cestovní ruchu. Lázeňský 

wellness se vyvinul v místech, kde je poskytována klasická lázeňská péče. Jelikož lázeňských 

hostů ubývá z důvodu menší ochoty pojišťoven platit tyto pobyty, musely lázně nabídnout 

wellness pobyty, které jsou daleko kratší než klasické lázeňské pobyty. Ty se hned staly hitem 

v českých lázních. Tyto pobyty si klienti platí výhradně sami (resp. neplatí jim tyto pobyty 

příslušné zdravotní pojišťovny, jako to je většinou u léčebné lázeňské péče), a jelikož se jedná 

o klienty relativně zdravé, nemusí být pod dohledem lékařů. V tomto případě se jedná vlastně 

o aktivní dovolenou, a jelikož jde o pacienty samoplátce, je důležité poskytovat vysokou 

kvalitu nejen samotných wellness služeb, ale i služeb spojených s ubytováním a stravováním. 

Hotelový wellness  se vyznačuje připojením wellness služeb ke klasickým hotelovým 

službám. V některých hotelech nalezneme nabídku wellness služeb obsáhlejší, někde pouze 

doplňkovou. Vznikají už i vysoce specializované wellness hotely, které kromě pestré nabídky 

služeb nabídnou i celkovou atmosféru wellness. Tato zařízení jsou tvořena samotným 

wellness centrem, dále fitness centrem a kosmetickými salóny. Obrovským přínosem pro tyto 

hotely je získání nových zákazníků a zvýšení obratu. Nezapomenutelným přínosem je i 

prodloužení sezóny cestovního ruchu. 

1 Způsob realizace výzkumného úkolu 

Kategorie wellness v lázeňství a v hotelech jako součást doplňkových služeb v hotelu má 

v současné době v rámci cestovního ruchu vzrůstající tendenci, a hraje velmi důležitou úlohu 

v rámci konkurenceschopnosti jak hotelu, tak i lázeňského místa. Vysoká škola obchodní a 

hotelová resp. Grantová agentura VŠOH s.r.o. vypsala v roce 2012 „Úkol výzkumu a vývoje 

s evidenčním číslem  2/11/GA/VSOH“. Tento výzkumný úkol je řešen v rámci didaktického 

spojení teoretických znalostí s praktickým uplatněním zkoumaných výsledků. Hlavní 

řešitelkou výzkumného úkolu je doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 

Hlavním úkolem bylo zjistit, jakým způsobem realizují hotely v regionu Jižní Morava 

wellness služby do svých obchodních aktivit, a zda je to pro ně přínosné v rámci jejich 

hospodářského výsledků a dalších ekonomických ukazatelů. V destinaci Jižní Morava se 

nachází kolem 300 hotelů, z toho nejvíce v Brně. Abychom získali úplný vzorek, primární 

výzkum probíhal ve všech hotelech v této zkoumané oblasti tj. městské, venkovské, lázeňské 

a ve speciálních wellness and spa hotelech s geografickou interpretací. 

Cílem výzkumu bylo zmapovat nejen wellness služby v regionu Jižní Moravy; ale také 

nabídku regionálních pokrmů a nápojů a používání ICT tj. zjistit, do jaké míry dané hotely 

reagují na nové trendy a vývoj v cestovním ruchu. Dalším cílem bylo zjistit potenciál rozvoje 

hotelových služeb a charakterizovat ekonomické efekty pro daný region. 

Snahou řešitelů bylo zabezpečit maximální návratnost dotazníků, a proto se průzkum 

realizoval nejen pomocí e-mailového spojení, telefonickou cestou, ale průzkum  se také 

prováděl přímo v terénu podobou řízeného rozhovoru s manažery nebo vlastníky hotelů. Do 

výzkumu byli zapojeni nejen akademičtí pracovníci, ale také studenti Vysoké školy obchodní 

a hotelové, kteří tuto konkrétní problematiku zpracují v návaznosti na studentskou vědeckou 

činnost. 
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Dílčí úkoly byly zadány v této konkrétní podobě: 

1. Studium teoretických východisek výzkumu 

2. Příprava metodiky výzkumu 

3. Vlastní realizace výzkumu 

4. Zpracování výsledků v elektronické podobě 

5. Prezentace výsledků a publikační výstupy  

2 Výsledky a diskuze 

2.1 Metoda hodnocení 

V hotelech v regionu Jižní Morava bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo 

orientováno na provozovatele, resp. majitele a manažery těchto hotelů. Dále bylo zpracováno 

několik řízených rozhovorů s vedením hotelů. Formuláře dotazníků jsou uvedeny v příloze 

tohoto příspěvku. Počet respondentů, kde byla realizována návratnost dotazníků, činil 196. 

2.2 Fakta z průzkumu 

Otázka č 1:  Poskytujete wellness služby 

Na tuto otázku odpovědělo 86 respondentů.  Zda poskytují wellness služby kladně 

odpovědělo 86 dotazovaných.  Naopak 96 respondentů odpovědělo, že neposkytují wellness 

služby, Že služby wellness budou poskytovat, odpovědělo 9 respondentů, S wellness službami 

nepočítájí   v budoucnu a nebudou je poskytovat celkem 5 respondentů.  

Otázka č. 2:  Druhy nabízených wellness služeb 

Tato otázka zjišťovala, které druhy wellness služeb jsou nabízeny. Bylo zjištěno, 

že nejčetnější  nabízená wellness služba je sauna a možnost provádění masáží – ze všech 

zařízení je mají  v počtu 55, dále následuje vlastní bazén a to v počtu 41, dále je velmi 

rozšířeným zařízením whirpool a to v 36 zařízeních. Nemálo hotelů ma také svoji vlastní 

posilovnu a to v 29 zařízeních, vlastní tělocvičnu má k dispozici 14 hotelů. Welness služby, 

u kterých je potřeba kvalifikovaného zdravotního personálu mohou nabídnout v tomto 

rozsahu: zábaly, koupele 3, solárium 7, vodoléčba 1, fyzioterapie 1. Některé hotely sázejí také 

na tzv. ostatní wellness (beauty), a to ve 24 hotelech. Další méně četné, zejména sportovní 

aktivity jsou hostům nabízeny v počtu: tenis 7, biliárd 6, půjčovna kol 7, bowling 3, squash 4, 

stolní tenis 5, trampolína 1, volejbalové hřiště 2, půjčovna trekkingových holí 2, jízda na koni 

3, golf 3, ricochet 2. Některé hotely nabízejí také maloobchodní prodej a to v počtu celkem 

v devíti zařízeních. V našem výzkumu týkající se otázky číslo 2, jsme zjistili, že dále bylo 

nabízeno celkem devět služeb blíže nespecifikovaných a označených za tzv. „jiné“. 

Otázka č . 3:   Které z uvedených wellness služeb hosté nejvíce využívají? 

Tato otázka zkoumá skutečnou využitelnost wellness služeb, které jsou hostům k dispozici. 

Výzkum nám prokázal, že ne všechny  wellness služby jsou zcela využívány. Největší 

využitelnost je u bazénu, kde nám odpovědělo 26 respondentů, a u sauny, kde odpovědělo 23, 

respondentů. Jako největší zájem je projeven o whirpool  16, a dále o masáže 23 respondentů. 

Jako nejvyužívanější službu fitness posilovnu uvádí 12 respondentů, tělocvičnu 1 respondent. 
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Největší využitelnost Beauty udává pouze jeden respondent. Jako nejvyužívanější sportovní 

službu tenis, biliard, půjčovna kol, squash uvádí jen jeden respondent. Léčebné procedury, 

které může provádět jen kvalifikovaný pracovník solárium a vodoléčbu uvádějí jako 

nejvytíženější proceduru jen dva z respondentů. 

Otázka č  4:  Wellness služby poskytujete 

Tato otázka mapuje, zda se wellness služby poskytují v hotelech ve vlastní režii, nebo jsou 

poskytovány externí firmou. Bylo zodpovězeno, že ve vlastní režii tyto služby poskytuje 

65 respondentů, služby jsou jiným cizím subjektem v našem objektu, odpovědělo 

20 respondentů. Služby poskytovány prostřednictvím externího subjektu odpověděli  

2 respondenti. 

Otázka č. 5:  Možnost využití wellness služeb 

Tato otázka zkoumá, zda wellness služby v hotelu využívají jen hoteloví hosté, nebo mohou 

těchto služeb využít i klienti „z ulice“. Zde odpovídalo 69 respondentů, že jejich wellness 

služby mohou využívat i hosté tzv. „z ulice. Pouze hotelovým hostům umožňují služby 

využívat 18 respondentů. 

Otázka č. 6: Jaká skupina klientů nejvíce projevuje zájem o wellness služby (více možností)? 

Toto zkoumání zjišťuje, segmentaci klientely z hlediska pohlaví, profesního zaměření apod. 

Nejvíce wellness služby navštěvují ženy 52 respondentů, dále ubytovaní hosté 47, pak 

následují muži 23, podnikatelé 27, náhodní návštěvníci 15, rezidenti 8. 

Otázka č. 7: Která věková skupina nejvíce projevuje zájem o wellness služby (více možností)? 

Tato otázka zjišťuje segmentaci klientů z hlediska věku. Zjistili jsme, že největší zájem 

o wellness služby mají klienti věkového rozpětí 25 – 40 let, takto odpovědělo 67 respondentů, 

další věková skupina je od 41 – 50 let věku, takto odpovědělo 50 respondentů. Následuje 

rozpětí 51 – 60 let, takto odpovídalo 12 respondentů. Další věková skupina je o 16 – 24 let 

odpovědělo 10 respondentů, následuje skupina nad 60 let, odpověděli 4 respondenti. Co se 

týče klientů do 15 let, zde odpovědělo 6 respondentů, že tato skupina je nejpočetnější. 

Otázka č. 8:  Jsou wellness služby součástí tvorby balíčků hotelových služeb? 

Na tuto otázku odpovědělo 67 respondentů, že wellness služby jsou součástí balíčku 

hotelových služeb a 25 respondentů odpovědělo, že tyto služby poskytují samostatně. 

Otázka č. 9:  Pokládáte poskytování wellness služeb v rámci trendů rozvoje cestovního ruchu 

za nezbytné?  

Na toto téma odpovídali respondenti tak, že 67 odpovědělo, že je to v současné době 

nezbytné, 6 respondentů odpovědělo, že to není v dnešní době nezbytné. Když se otázka 

rozšířila, proč považují wellness služby za nezbytné – 7 respondentů odpovídalo, že je to 

současný trend, 7 respondentů tvrdilo, že tyto služby zpestřují pobyt, 10 respondentů 

odpovědělo, že wellness služby rozšiřují nabídku služeb, dva respondenti odpovídali, že tato 

nabídka je součástí balíčku, jeden respondent opovídal, že tyto aktivity zvyšují tržby.  
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Odpověď „ nevím“ jsme našli v dotazníku 22 krát a odpověď ne – různé zaměření hotelů 

2 krát. 

Otázka č. 10 Wellness služby jsou z finančního hlediska pro hotel: 

Tato otázka řeší ekonomickou stránku poskytování wellness služeb v hotelu. Na tuto odpověď 

odpovědělo 55 respondentů, že je poskytování wellness služeb pro ně přínosné, 

4 z respondentů odpovídali, že je to pro ně velmi přínosné. Naopak za málo přínosné 

poskytování wellness služeb pokládá 25 respondentů, a za ztrátové považuje tento provoz 

4 respondentů. 

Otázka č. 11:  Jaká je podle Vás motivace využití wellness služeb? 

Odpovědi na tuto otázku byly u 42 respondentů správné využití volného času, 

u 40 respondentů je to otázka životního stylu, 35 respondentů se domnívá, že klienti využívají 

wellness kvůli péči o své zdraví. 22 respondentů si myslí, že hosté využívají wellness služby 

proto, že chtějí být „in“, 4 respondenti si myslí, že ve wellness provozech navážou klienti 

nové kontakty. 

Otázka č. 12: Využíváte ve službách wellness animační programy včetně práce animátorů, 

trenérů, instruktorů apod.? 

Většina respondentů nepopužívá animační programy ve svém hotelu, a sice 84 respondentů, 

naopak v osmi zařízeních pracují trenéři a jinak kvalifikovaní pracovníci. 

Otázka č. 13:  Domníváte se, že poskytování wellnes služeb zvyšuje atraktivitu hotelu? 

Na toto otázku odpovídalo 65 respondentů, že určitě ano, 28 částečně ano. Naopak 

5 respondentů odpovídalo, že  wellness provoz spíše nezvyšuje jejich atraktivitu a dva 

respondenti odpověděli, že wellness služby nezvyšují atraktivitu jejich provozu. 

Otázka č. 14: Sledujete ekonomické a finanční ukazatele samostatně za wellness služby? 

Na tuto otázku ekonomického zaměření odpovědělo 60 respondentů, že sledují ekonomické 

ukazatele wellness provozu, naopak 31 respondentů odpovědělo, že nesledují ekonomické 

ukazatele wellness služeb. Projekt GA EU Evidenční číslo /GA VŠOH byl zpracován 

z hlediska problematiky wellness služeb, tedy od otázky v pořadí číslo 1 do otázky číslo 14. 

Problematika wellness stravování a wellness gastronomie bude zpracovávána v další etapě 

tohoto výzkumu. 

Závěr 

Předmětem výzkumu bylo posoudit vliv hotelového wellness na provoz hotelu a jeho 

využívání hotelovými hosty resp. hosty zvenčí. Z výzkumu lze učinit následující závěry: 

 Budování wellness provozů při hotelech je jednoznačný trend, který významným 

způsobem ovlivňuje provoz hotelového zařízení. 

 Jsou značné rozdíly mezi jednotlivými hotely z hlediska využití těchto zařízení 

hotelovými hosty, místními návštěvníky a jednodenními výletníky. Záleží na umístění 

hotelu i na nabídce podobných služeb v daném místě. 



 

96 

 Pro hotely je samozřejmě nejpřínosnější využití wellness přímo ubytovanými hosty 

hotelu. Proto většinou některé služby wellness centra nabízí hotelovým hostům zdarma a 

jsou zahrnuty již do ceny ubytování. 

 Přibývá hotelových hostů, kteří při cestách přednostně vyhledávají hotely s wellness 

provozem anebo je hlavním důvodem jejich návštěvy hotelu pobyt zaměřený na využití 

nabízených wellness služeb. Proto všechny wellness hotely nabízejí speciální balíčky 

služeb pro takové zájemce. 

 To co se hostům z nabízených služeb nejčastěji líbí, jsou právě wellness služby jako 

bazén, sauna, masáže, sportovní wellness, tyto služby jsou také nejvíce využívány. 

 Z pohledu ekonomického se hotelům většinou vyplatí provozovat wellness služby 

ve vlastní režii a nehodlají to měnit. Pokud výnosy z těchto služeb nejsou příliš 

přesvědčivé, přesto je hotely budou poskytovat, protože to vylepšuje promotion hotelu. 

Vysoká škola obchodní a hotelová resp. Grantová agentura VŠOH s.r.o. vypsala v roce 2012 

„Úkol výzkumu a vývoje s evidenčním číslem  2/11/GA/VSOH“. Tento výzkumný úkol 

je řešen v rámci didaktického spojení teoretických znalostí s praktickým uplatněním 

zkoumaných výsledků.  
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VYUŽITÍ MANAŽERSKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE SFÉŘE 

HOTELNICTVÍ 

 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USE IN HOTEL 

INDUSTRY 

 

LUKÁŠ KUČERA29 

 

Abstrakt 

V současné době se trh ubytovacích služeb vyznačuje vysokou konkurencí a stále se 

projevujícími důsledky ekonomické krize. Tyto faktory způsobily pokles poptávky 

po ubytovacích službách, která je velmi důchodově elastická. Využití manažerského 

informačního systému může pomoci manažerům hotelů s optimalizací nákladů, maximalizací 

obratu a také se zvýšením efektivity téměř všech procesů, které probíhají v rámci běžné 

činnosti hotelu. Cílem tohoto příspěvku je představit manažerské informační systémy 

a nastínit možnosti jejich využití na trhu ubytovacích služeb. 

Klíčová slova 

Hotelnictví, manažerský informační systém (MIS), moduly MIS, hotelový informační systém 

(HIS), moduly HIS 

 

Abstract 

Today there is a high competition on the hotel industry market and the economic crisis effects 

are still manifesting on this market. That is why the demand for hotel industry services still 

decreases (this demand is very sensitive to income changes). Management information system 

use can help hotel managers with cost optimization, turnover maximizing and also with 

increase of effectiveness of all processes taking place in the hotel. The aim of this paper is to 

introduce management information systems and to outline how to use the management 

information systems in the hotel industry.     

Key words 

Hotel industry, Management Information Systems (MIS), MIS Modules, Hotel Information 

Systems (HIS), HIS modules 
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Úvod 

V současné době, stále poznamenané důsledky celosvětové ekonomické krize, je pro všechny 

podnikatelské subjekty naprosto nezbytné neustále se pokoušet o zlepšení své tržní pozice a 

též o maximalizaci zisku jako hlavního cíle podnikání většiny organizací. Na trhu ubytovacích 

toto platí dvojnásobně. Ubytování v hotelovém zařízení jistě patří mezi zbytné potřeby, proto 

poptávka po ubytovacích službách je velmi citlivá na vývoj reálných příjmů domácností resp. 

zisků podniků. Manažerské informační systémy mohou být významným podpůrným 

nástrojem managementu na všech úrovních organizace, a to zejména z hlediska sběru, 

uchování, vyhodnocování a distribuci informací, které tvoří základ pro řešení téměř všech 

rozhodovacích procesů. Cílem tohoto příspěvku je představit manažerské informační systémy 

a nastínit možnosti jejich využití na trhu ubytovacích služeb.  

1 Manažerský informační systém  

Manažerský informační systém (dále jen MIS) může být dle Alcamiho a Caraňany (2012) 

definován jako systém poskytující informace pro uživatele s podobnými potřebami. Hlavním 

účelem MIS je poskytovat manažerům informace, které jsou potřebné pro procesy 

rozhodování a řešení problémů. MIS jsou podporovány podnikovými databázemi, které 

obsahují data generovaná z jednotlivých podnikových operací a procesů. Každá organizace 

musí činit různá rozhodnutí, která vycházejí z její běžné činnosti. Ke každému takovému 

rozhodnutí je nutné mít k dispozici relevantní data. Pedarpur a kol. (2013) spatřují MIS jako 

nástroj pro sběr, zpracování, uchování, analyzování a šíření informací pro určité účely. Každý 

informační systém se skládá z hardware, software, dat, procedur a lidského faktoru. 

MIS lze dle Bagada (2009) definovat jako plánovaný a organizovaný přístup k transferu 

znalostí v rámci organizace, a to zejména pro účely managementu organizace. MIS informace 

netvoří, pouze je přetváří na požadovanou podobu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Struktura manažerského informačního systému.  

Zdroj: Pedarpur  kol 2013 – upraveno autorem 

Je jasné, že MIS zasahuje, již ze své podstaty, nejen do jednotlivých podnikových procesů, ale 

také do oblasti výpočetní techniky, jejíž služby jsou z hlediska MIS naprosto nezbytné. MIS 

přijímá informace nejen z interního prostředí podniku, ale je nutné, aby dokázal analyzovat 

též informace z prostředí externího (zpracování statistiky průměrných prodejů v určitém 

sortimentu, v určité kategorii hotelů, v určitém regionu atd.).  
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Dle Nowduriho [b.r.] mohou MIS obsahovat různé podsystémy, například Systém pro 

podporu rozhodování či Exekutivní informační systém. Systém pro podporu rozhodování je 

systém, založený na použití výpočetní techniky, který analyzuje interní data organizace a poté 

je transformuje do podoby, která je manažerům nápomocna v rámci rozhodovacího procesu. 

Systém tedy pracuje pouze s informacemi, které již do něj byly vloženy a zpracovává je do 

požadované podoby. Systém může poskytovat například tyto výstupy: 

 Porovnávací grafy prodejů za týden/měsíc vč. predikce na týdny/měsíce další.  

 Předpokládané příjmy při zavádění nových produktů.  

 Důsledky jednotlivých rozhodovacích alternativ vzhledem k předchozím zkušenostem.  

Jak uvádí Čech a Bureš (2009), Exekutivní informační systémy slouží managementu 

organizace k provádění dlouhodobých (strategických) rozhodnutí.  Stejně jako Systémy pro 

podporu rozhodování, pracují i Exekutivní informační systémy s interními i externími daty 

(za delší časové úseky). Hlavním cílem systémů je prognózovat budoucí vývoj určitých 

velečin (např. tržeb, obsazenosti hotelu apod.) na delší časové období. Shrneme-li dle Luxe a 

Kameníčka (2009) přínosy MIS v organizaci, lze hovořit především o těchto: 

 výrazné usnadnění procesu zpracování dat,  

 eliminace manuálních činností při zpracování podkladových materiálů,  

 snadná dostupnost a přístupnost primárních dat,  

 propojení dat z celé řady oblastí,  

 komplexnost pohledu na potřebná data, 

 jednotnost uživatelského rozhraní MIS,  

 automatické aktualizace,  

 snadný přístup k celé řadě sestav, grafů, sumarizačních tabulek apod. 

1.1 Role manažerského informačního systému 

MIS, dle Bagada (2009), v současné době významnou roli v rámci managementu každé 

organizace, a to zejména z těchto důvodů: 

 Informace tvoří základní determinant manažerských funkcí – plánování, organizování, 

vedení a kontroly.  

 Informační systémy jsou významným nástrojem pro podporu přesné definice podnikových 

cílů a strategií.  

 MIS hrají významnou roli v rámci všech úrovní podnikového managementu.  

 MIS poskytují široké spektrum informací, např. predikční modely, systémy podnikových 

analýz, systémy pro podporu rozhodování atd.  

 MIS obsahují několik základních funkcí, které jsou významnou součástí běžných 

procesů a aktivit běžné činnosti organizace – sběr dat, zpracování dat, zpracování reportů 

atd. 

1.2 Základní moduly manažerského informačního systému 

Jak již bylo zmíněno výše, využití MIS je pro běžnou činnost v dnešní době naprosto 

nezbytné. Pro správnou a úplnou funkčnost celého informačního systému je nutné, aby byla 

zajištěna funkčnost a využitelnost systému ve všech procesech, které v organizaci probíhají. 

Shajahan (2007) shrnuje základní funkční moduly MIS: 
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 marketingový, 

 personální,  

 účetní,  

 finanční,  

 výrobní (produkční),  

 vztahový (sloužící k propojení výše zmíněných modulů v jeden komplexní celek).  

Basl a Blažíček (2012) rozšiřují moduly, dle požadavků dnešní doby, o tyto moduly: 

 podnikový controlling,  

 vnitropodnikové účetnictví,  

 investiční účetnictví,  

 řízení projektů,  

 řízení kvality,  

 údržba a opravy. 

2 Využití manažerských informačních systémů v hotelnictví 

Dle Pizana (2012) informační systémy, ve sféře hotelnictví, musí zajistit proces sběru, úpravy 

a prezentace dat, významných pro management hotelu. MIS pomáhá hotelovým manažerům 

v procesech plánování, organizování, řízení a kontroly. Manažerské informační systémy 

v hotelu lze modifikovat, dle Jakubíkové (2012) na tzv. Property management systémy či 

Hotelové informační systémy. Tyto systémy jsou využívány všemi úseky v rámci celého 

hotelu a tvoří významný komunikační, informační a marketingový nástroj pro řízení celého 

hotelového komplexu. Protože hotelnictví je zaměřeno zejména poskytování služeb, je nutné 

moduly MIS modifikovat. Jednotlivé moduly, využitelné managementem hotelu, shrnuje 

následující tabulka (Tab. 1). 

Tab. 1: Význam jednotlivých modulů manažerského informačního systému pro hotel.  

Modul Význam 

Marketing  

Komplexní správa všech uplatňovaných marketingových nástrojů hotelu. 

Trendem v současné době je především marketing uplatňovaný na sociálních 

sítích (Facebook, Twitter, Google+ apod.) a také mobilní marketing, který 

vyžaduje např. úpravu webových stránek pro mobilní telefony či vytvoření 

mobilní aplikace pro chytré telefony a její umístění na Google play.   

Personalistika 

Význam tohoto modulu spočívá zejména v komplexní správě všech 

zaměstnanců a personálních listin a dokumentů hotelu. Účel tohoto modulu 

je obdobný jako u organizací, které vyrábějí statky – tj. vedení personální 

agendy, plánování lidských zdrojů, analýzy pracovních míst atd.   

Finance a účetnictví 

Hlavním cílem tohoto modulu je komplexní správa veškerých finančních a 

peněžních operací, které v hotelu probíhají. V současné době je nutné, aby 

modul dokázal pracovat s různými druhy plateb za ubytovací, stravovací a 

ostatní služby hotelu (platební karty, bezkontaktní platby, poukázky Flexi 

Pass, platby mobilním telefonem atd.). Pro hotel je též účelné, aby modul 

dokázal pracovat s různými měnami.  

Front desk  

Front desk modul spravuje celou rezervaci hosta, a to od okamžiku 

objednání ubytování, přes závěrečnou platbu, až po péči o stálé hosty. Další 

funkce modulu spočívají ve správě rezervací hostů, evidenci speciálních 

potřeb a přáním hostů, aktualizace hotelové databáze hostů, správě check-in 

a check out, správě věrnostního programu atd.     
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HOTELOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Modul Význam 

Housekeeping 

Cílem modulu je komplexní správa housekeepingu v hotelu. Mezi hlavní 

funkce modulu lze zařadit denní reporting pokojů určených k úklidu, přehled 

chceck-in a check-out v jednotlivých dnech, popř. hodinách atd. Velmi 

žádoucí až nezbytné je propojení tohoto modulu s modulem Front desk.  

GDS a IDS systémy 

Modul je určen pro komplexní práci s rezervačními systémy hotelu. 

V současné době je žádoucí snadné propojení s významnými světovými 

rezervačními a distribučními systémy (Sabre, Amadeus, Galileo apod.). 

Naprosto nezbytnou součástí tohoto modulu je aplikace zásad revenue 

managementu, tj. práce s cenou s cílem nastavení „správné“ ceny. I tento 

modul musí být propojen s modulem Front desk. 

POS systémy 

Pokladní systém je nedílnou součástí manažerského informačního systému 

každého hotelu. Hlavním účelem modulu je správa veškerých plateb a 

operací, které v hotelu probíhají. Hlavními součástmi tohoto modulu je 

správa plateb restaurace, minibarů, pokojové služby, doplňkových služeb 

hotelu, banketů a jiných událostí, které v hotelu probíhají. Opět je naprosto 

nezbytné propojení tohoto modulu s modulem Front desk.   

CRM systémy 

Úkolem Customer Relationship Managementu v hotelu je vytvářet, udržovat 

a popř. ukončovat vztahy s hotelovými hosty. Cílem každého hotelu musí 

být navázání a zejména udržení dlouhodobě prospěšných vztahů se svými 

hosty. Hlavním úkolem CRM systému je komplexní správa klientského 

portfolia. Významným nástrojem CRM modulu je data mining a data 

warehouse, tj. dolování dat o hostech, tvorba, správa a využívání informací 

v databázi hostů. Dalším zásadním úkolem je vytipování klíčových klientů 

hotelu a následná komplexní péče o jejich přání a potřeby, a to jak vyřečené, 

tak i skryté.   
Zdroj: Autor 

Ve výše uvedené tabulce jsou zmíněny pouze základní moduly, které jsou v současné době 

významné pro každý hotel. Je jasné, že počet a obsah jednotlivých modulů roste s velikostí 

hotelu. Zároveň je nutné konstatovat, že rozdílný hotelový informační systémy vyžadují 

nezávislé regionální hotely a rozsáhlé mezinárodní hotelové řetězce. Hotelové informační 

systémy hotelových řetězců bývají obvykle propojené s informačními systémy jiných 

subjektů cestovního ruchu. Následující schéma shrnuje jednotlivé moduly, typické spíše pro 

regionální nezávislé hotelové subjekty.  

 

 

 

 

Obr. 2: Struktura manažerského informačního systému.  

Zdroj: Autor 

Závěr 

Manažerské informační systémy jsou nástrojem pro komplexní podporu činnosti manažerů 

na všech úrovních řízení organizace a jsou vhodné jak pro mezinárodní hotelové řetězce, tak 

i pro menší nezávislé, regionální hotely. Manažeři hotelů musí pochopit, že systémy jim 
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mohou pomoci v rámci téměř všech rozhodovacích procesů, které probíhají v rámci běžného 

provozu. Hlavním účelem manažerských informačních systémů je shromažďovat, uchovat, 

analyzovat a transformovat data z vnitřních i vnějších zdrojů do podoby relevantních 

informací, které pomohou naplnit cíle organizace, tedy i hotelu. Je nutné konstatovat, že 

v současné době vysoké konkurence, a nepříliš příznivé ekonomické situaci, je využití 

manažerských informačních naprosto nezbytné a to z důvodu optimalizace nákladů, 

maximalizace obratu, ale též zvýšení efektivity veškerých procesů, které v organizaci 

probíhají.  
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VPLYV INOVÁCIÍ V CESTOVNOM RUCHU NA EKONOMICKÝ RAST 

REGIÓNOV 

 

IMPACT OF INNOVATION IN TOURISM ON THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

ZUZANA LENCSÉSOVÁ30 

 

Abstrakt 

 

Predpoklad, že inovácie sú hybnou silou ekonomického rastu, sa postupne stáva všeobecne 

prijímaným názorom a základným motívom tvorby regionálnych a národných politík 

zameraných na podporu inovácií. Našou snahou je na základe výsledkov zisťovania Európskej 

komisie určiť mieru vplyvu inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický rast regiónov 

a analogicky sa pokúsiť vysvetliť vplyv inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický rast 

regiónov cestovného ruchu.  

 

Kľúčové slová 

 

Ekonomický rast, inovácie v cestovnom ruchu, región cestovného ruchu  

 

 

Abstract 
 

Assumption that innovations are the driving force of economic growth is increasingly 

becoming an accepted view and basic design, the creation of regional and national policies to 

promote innovation. Our effort is based on the survey results of the European Commission to 

determine the degree of influence innovation in tourism for the economic development of the 

regions and to try to explain the impact of innovation in tourism for economic growth of the 

tourism destinations. 
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Economic development, innovations in tourism, tourism region 
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Úvod 

Európska únia vyhlásila rok 2009 za rok kreativity a inovácií, ktoré sú založené na nových 

myšlienkach a prístupoch. V súčasnosti sa za jeden z kľúčových zdrojov ekonomického rastu 

a konkurencieschopnosti považuje práve inovačná schopnosť tak podnikov, ako aj regiónov 

cestovného ruchu. Inovácie predstavujú proces, ktorého výsledkom je čokoľvek nové. 

Znamenajú odklon od starého a zaužívaného a zameranie na budúcnosť. 

Cieľom state je na základe výsledkov zisťovania Európskej komisie vysvetliť vplyv inovácií 

v regiónoch na ich ekonomický rast a analogicky sa pokúsiť vysvetliť vplyv inovácií 

v cestovnom ruchu na ekonomický rast regiónov cestového ruchu. V stati vychádzame 

z teoretického vymedzenia pojmu inovácie, ich osobitosti a typológiu v cestovnom ruchu 

a spôsobom ich merania. Ďalej sa zameriavame na vysvetlenie prístupov k ekonomickému 

rastu regiónov a ich inovačnej výkonnosti. Na základe definovaných inovácií v regiónoch 

a ekonomického rastu regiónov analyzujeme vplyv inovácií v cestovnom ruchu 

na ekonomický rast regiónov cestovného ruchu. 

1 Podstata inovácií 

Potenciálom rozvoja cestovného ruchu sú inovácie zamerané nielen na produkty a cieľové 

skupiny zákazníkov, ale aj na nové technológie, manažment a marketing, ako aj 

inštitucionálne inovácie zamerané na spoluprácu subjektov zainteresovaných na rozvoji 

cestovného ruchu v regiónoch cestovného ruchu. Cieľom inovácií je podľa Stratégie Európa 

2020 dosiahnuť, aby inovatívne myšlienky viedli k vytvoreniu produktov a služieb, ktoré 

zabezpečia ekonomický rast, stabilizujú a vytvoria nové pracovné miesta a posilnia 

konkurencieschopnosť podnikov a regiónov na trhu cestovného ruchu.  

V domácej a zahraničnej literatúre sa stretávame s rôznymi prístupmi k inováciám. Názory 

autorov sa líšia najmä v otázke, ktorú zmenu ešte považujeme za inováciu, a ktorú už nie. 

Domnienka, že za inováciu považujeme len objavy a vynálezy, je v súčasnosti prekonaná.  

Pojem inovácia zaviedol v 30. rokoch 20. storočia do ekonomickej teórie rakúsko-americký 

ekonóm J. A. Schumpeter v diele Teória hospodárskeho vývoja. Schumpeter označuje 

„podnikateľa ako nositeľa inovácií“ za hybnú silu ekonomiky. Za inováciu pokladá prvé 

uvedenie nového výrobku, zavedenie novej výrobnej metódy, vstup na nové trhy, získanie 

nového zdroja surovín a uskutočnenie novej organizácie (Schumpeter, 1987). Inováciami teda 

rozumie „presadzovanie nových kombinácií“ a všetky ostatné zmeny nazýva imitáciami.  

Inováciám, ako predmetu skúmania, sa v posledných desaťročiach venuje stále väčšia 

pozornosť. Autori sa snažia čo najlepšie a najpresnejšie definovať pojem inovácie. Prístupy sa 

však v mnohých prípadoch líšia. Nowotny, Gibbons a Scott (2001) konštatujú, že „inovácie sa 

stali náboženstvom, ktoré pramení v objavovaní nového“. Domnievame sa, že toto 

vymedzenie by mohlo viesť k omylu, že za inovácie považujeme len výsledky 

technologických objavov. Už Schumpeter (1987) predpokladal, že inovácie by mohli byť 

nesprávne stotožnené s vynálezom. Iný prístup má Kanter (In Hall a Williams, 2008), ktorý 

definuje inovácie ako proces, ktorého výsledkom je čokoľvek nové. Zmeny v organizácii, 

zavedenie metód na znižovanie nákladov, nové systémy v tvorbe rozpočtu, zlepšenie 

komunikácie alebo tvorba nových produktov sú podľa Kantera tiež inováciami.  
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Pompurová (2011) berie do úvahy aj stranu dopytu a konštatuje, že inovácie majú zmysel 

vtedy, keď prinesú pridanú hodnotu pre zákazníka a dokážu urobiť konkurenciu 

nezaujímavou. K jej názoru sa prikláňajú aj Makovník a Dorocák (2012), podľa ktorých  

za inováciu nemôžeme považovať akúkoľvek zmenu produktu, pokiaľ nezohľadňuje potreby 

zákazníkov a neumožňuje ich lepšie uspokojovanie.  

Môžeme pozorovať diametrálny rozdiel v chápaní inovácií, keď na jednej strane ich autori 

definujú ako vynálezy a na strane druhej rozumejú inováciou „čokoľvek, čo sa zmenilo“. 

Okrem toho badáme výrazný posun v chápaní inovácií v priebehu času. Na začiatku skúmania 

sa chápali ako absolútne novinky, ktoré sú hybnou silou ekonomického rastu, následne ako 

objavy alebo vynálezy, neskôr sa inováciami rozumie všetko, čo je nové alebo sa zmenilo a až 

v 21. storočí sa berie do úvahy aj vnímanie inovácií ako pridaná hodnota pre zákazníka.   

Na základe uvedených prístupov konštatujeme, že inovácia je zmena, zameraná  

na uvedenie nových, kvalitnejších produktov alebo služieb na trh, zavedenie nových 

výrobných procesov a zmeny v riadení a organizácii práce takým spôsobom, aby priniesla 

pridanú hodnotu a plnšie uspokojenie potrieb zákazníka. Za podstatu inovácií považujeme 

novosť, zmenu a rast spokojnosti zákazníkov.  

1.1 Osobitosti inovácií v sektore cestovného ruchu 

Longhi a Keeble (2000), definujú inovácie v cestovnom ruchu ako teritoriálny fenomén do 

veľkej miery závislý od zdrojov, ktoré sa na danom mieste nachádzajú, čo spôsobuje, že 

inovácie nie je možné uskutočňovať alebo napodobňovať kdekoľvek. Toto konštatovanie 

berie do úvahy len miestnu viazanosť služieb cestovného ruchu na primárnu ponuku 

a abstrahuje od ostatných osobitostí služieb, z ktorých pri charakteristike inovácií v sektore 

cestovného ruchu vychádzali Hall a Williams (2008): časová ohraničenosť produkcie 

a spotreby služby, potreba poskytnutia informácií o službe pred jej spotrebou, spotreba 

ľudskej práce a začlenenie vonkajšieho faktora do procesu poskytovania služby.  

Gúčik (2012b) následne odvodil osobitosti inovácií v sektore cestovného ruchu od osobitostí 

produktu cestovného ruchu, ktorý vplýva na inovácie vo viacerých smeroch: 

 v cestovnom ruchu má produkt prevažne nehmotný charakter s vysokou spotrebou ľudskej 

práce. Ľudské zdroje majú pri poskytovaní služieb kľúčové poslanie. Inovácie potom 

závisia od vedomostí a zručností ľudí zainteresovaných na tvorbe produktu; 

 prevažujúci nehmotný charakter produktu predpokladá dostatok kvalitných informácií 

nevyhnutných v procese rozhodovania o nákupe produktu a kladie nároky na informačné 

a komunikačné technológie; 

 v prípade osobných služieb je nevyhnutné začlenenie vonkajšieho faktora (spotrebiteľa)  

do procesu ich produkcie. Tu vzniká priestor na ovplyvňovanie, prenášanie nových 

nápadov na zlepšovanie služby a lepšie uspokojovanie potrieb spotrebiteľov; 

 z nehmotného charakteru služby v cestovnom ruchu vyplýva jej nemožnosť produkcie  

na sklad, čo ovplyvňuje zameranie inovácií; 

 v cestovnom ruchu sa tvoria balíky služieb, v ktorých sa kombinujú služby s produktmi 

iných odvetví, t. j. inovácie v cestovnom ruchu sú reakciou aj na zmeny z vonkajšieho 

prostredia.  

Typológia inovácií v cestovnom ruchu. Identifikovanie rôznych typov inovácií v podnikoch 

a regiónoch cestovného ruchu je dôležité pre ich riadenie, prieskum, meranie 
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a vyhodnocovanie ich účinkov. Autori rozlišujú niekoľko druhov inovácií v cestovnom ruchu 

(tabuľka 2). Z hľadiska súčasnej praxe cestovného ruchu pokladáme za určujúcu klasifikáciu 

inovácií podľa Hjalagerovej (2010), ktorá ich na základe charakteristických znakov, rozdelila 

do piatich kategórií: 

 produktové inovácie, resp. inovácie služieb, ktoré sa na trhu objavili po prvýkrát alebo sa 

ponúkajú na nových trhoch; 

 procesné inovácie, ktorých cieľom je zvyšovať efektívnosť, produktivitu práce a 

zlepšovať peňažné toky v podniku; 

 manažérske inovácie súvisia s novými spôsobmi organizácie práce, vzdelávania, riadenia 

a motivácie zamestnancov; 

 marketingové inovácie sa spájajú s budovaním vzťahu medzi poskytovateľom služby 

a zákazníkom; 

 inštitucionálne inovácie, ktorými rozumieme vytváranie nových partnerstiev, združení 

a organizácií.  

Tab. 1: Druhy inovácií v cestovnom ruchu 

Autor Typológia inovácií 

Jafari et al, 2003 
produktové, procesné, manažérske, marketingové 

a logistické inovácie 

Decelle, 2004 
produktové, procesné, inštitucionálne, trhové, ad hoc 

inovácie 

Castellacci, 2008 
dopytom ťahané inovácie, technológiami a štátnymi 

zásahmi tlačené inovácie 

Mayer, 2009 
produktové, procesné, organizačné, manažérske, 

logistické, inštitucionálne a zákaznícke inovácie 

Hjalager, 2010 
produktové, procesné, manažérske, marketingové a 

inštitucionálne inovácie 

Camisón a Monfort-Mir, 2012 
vedou a výskumom tlačené inovácie, trhom ťahané 

inovácie 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2013.   

Existujú viaceré prístupy k chápaniu jednotlivých druhov, kategórií a rádov inovácií, 

v odbornej literatúre sa stretávame s viac-menej podobnými klasifikáciami, ktoré berú  

do úvahy takmer totožné predpoklady rozdelenia inovácií. Vo všeobecnosti môžeme inovácie 

rozdeliť aj na technologické (produktové a procesné) a netechnologické (organizačné, 

manažérske, marketingové a inštitucionálne).  

1.2 Meranie inovácií v regiónoch cestovného ruchu 

Domnienka, že je nevyhnutné rozvíjať a presadzovať inovácie, sa v súčasnosti spochybňuje 

len veľmi ťažko. Zároveň platí, že je takmer nemožné riadiť to, čo nedokážeme odmerať. 

Podstata merania inovácií, ktorej sa v súčasnosti venuje čoraz väčšia pozornosť, je v mnohých 

prípadoch odlišná (tabuľka 3). Meranie inovácií, resp. ich kvantitatívne vyjadrenie, 

považujeme za nevyhnutné východisko ich ďalšieho skúmania.  

V súvislosti s inováciami rozlišujeme dva základné prístupy k ich meraniu. Prvým je meranie 

efektívnosti inovácií, teda zisťovanie prínosu inovácií pre podnik, resp. región cestovného 

ruchu, a druhým je určovanie miery inovatívnosti podnikov, resp. regiónov, teda číselné 

vyjadrenie toho, do akej miery sa venujú zavádzaniu inovácií. Meranie efektívnosti inovácií 

považujeme za vhodné pre vlastné potreby regiónov cestovného ruchu, pre zisťovanie, či je 
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pre nich výhodné danú inováciu zaviesť, resp. aké boli prínosy inovácie a do akej miery je 

daná inovácia na trhu úspešná. Určovanie miery inovatívnosti spájame s vonkajším 

prostredím regiónov cestovného ruchu, pretože tento ukazovateľ slúži predovšetkým na 

porovnávanie jednotlivých regiónov a zostavenie poradia ich inovačnej výkonnosti.  

Tab. 2: Podstata merania inovácií 

Prístupy k meraniu  Podstata merania  Cieľ merania Spôsob merania 

 

 

 

Meranie efektívnosti  

inovácií 

Pred zavedením inovácie Zistenie, či je efektívne 

zaviesť inováciu 

napr. pomer 

predpokladaných nákladov 

na inováciu v pomere 

k predpokladaným výnosom 

z inovácie 

 Po zavedení inovácie Zistenie, aký efekt 

inovácia priniesla 

napr. pomer skutočných 

nákladov na inováciu 

v pomere k skutočným 

výnosom z inovácie 

Určovanie miery 

inovatívnosti  

Určovanie miery 

inovatívnosti 

Zistenie, do akej miery 

sa podnik venuje 

zavádzaniu inovácií 

napr. pomer tržieb za 

inovácie k celkovým tržbám 

alebo pomer nákladov  

na inovácie k celkovým 

nákladom 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2013.  

Domnievame sa, že je v niektorých prípadoch je náročné zistiť skutočnú príčinu rastu tržieb, 

pretože okrem inovovaného produktu ju mohlo vyvolať množstvo iných faktorov z interného 

alebo externého prostredia. Daným spôsobom do určitej miery dokážeme merať prínosy 

z inovácií pre ergióny cestovného ruchu, ale nedokážeme vyjadriť ich mieru inovatívnosti, t. j. 

množstvo a úroveň inovácií, ktoré zavádzajú.  

V súčasnosti je známych len málo autorov (Weiermair, 2004; Volo, 2005; Pikkemaat  

a Walder, 2006), ktorí venujú pozornosť miere inovatívnosti regiónov cestovného ruchu. Sú 

to akési prvotné empirické štúdie o vhodných metódach, modeloch a nástrojoch merania 

inovácií.  

2 Ekonomický rast a inovačná výkonnosť regiónu 

Jedným z ukazovateľov, ktorý je možné použiť pri meraní vplyvu inovácií na rozvoj regiónov 

cestovného ruchu je ekonomický rast regiónov. Ekonomický rast je najčastejšie vyjadrený ako 

zmeny vo vývoji hrubého domáceho produktu prepočítaného na jedného obyvateľa. 

Na základe vymedzenia podstaty ekonomického rastu regiónu a inovačnej výkonnosti 

regiónov sa pokúsime o  vysvetlenie vplyvu inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický rast 

regiónov.  

2.1 Prístupy k ekonomickému rastu 

Problematika ekonomického rastu je od začiatku deväťdesiatych rokov čoraz častejším 

objektom skúmania (Lisý, 1999). Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast poukazujú na 

možnosti ekonomiky zabezpečovať ekonomický blahobyt pre obyvateľstvo. Všetky 

makroekonomické problémy (inflácia, nezamestnanosť, stabilita meny) súvisia práve 

s výkonnosťou ekonomiky a s ekonomickým rastom.  
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Samuelson (2007) uvádza, že štúdium ekonomického rastu je zamerané predovšetkým na 

určenie faktorov, ktoré podmieňujú rast výstupu ekonomiky, hrubého domáceho produktu 

(HDP). Rast HDP na obyvateľa je dôležitým cieľom každej vlády, pretože súvisí s rastom 

priemerného reálneho príjmu obyvateľov a životnej úrovne.  

Hlavnou úlohou teórií vysvetľujúcich ekonomický je vysvetlenie rôznych úrovní kvality 

života v jednotlivých krajinách a v rôznych časových obdobiach. Postupným skúmaním prišli 

autori na to, že ekonomický rast závisí od dvoch základných faktorov, ktorými sú množstvo 

kapitálu, ktorý má krajina k dispozícii a produktivita práce.  

Moderné teórie ekonomického rastu upozorňujú, že dlhodobý ekonomický rast nie je len 

výsledkom neustálej akumulácie kapitálu. Tu môžeme pripomenúť aj tvrdenie Schumpetera 

(1978), že pre ekonomický rozvoj sú nevyhnutné zmeny v kombináciách výrobných faktorov 

(najmä práce a kapitálu). Autori Howitt a Aghion (in Durlauf, Blume, 2010) prepojením so 

Schumpeterovou teóriou ekonomického rastu, vytvorili tzv. Teóriu založenú na inováciách. 

V nej vysvetľujú, že inovácie v kapitále sú zdrojom ekonomického rastu.  

2.2 Región cestovného ruchu ako predmet skúmania 

V cestovnom ruchu prestavuje región „vymedzenú časť územia, ktorá sa vyznačuje relatívne 

homogénnymi podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu a možnosťami ich využitia“ (Gúčik, 

2011, s. 131). V roku 2005 bolo v dokumente Regionalizácia cestovného ruchu na Slovensku 

určených 21 regiónov cestovného ruchu. Pri vymedzení týchto regiónov sa brala do úvahy 

podobnosť prírodných a antropogénnych podmienok, geograficko-prírodné hranice, historické 

vymedzenie územia, analogické funkcie územia pre cestovný ruch, minimálna veľkosť 

územia, vnútorné väzby v regióne a spoločná ponuka cestovného ruchu.  

Priestor Európskej únie sa člení na územné štatistické jednotky (NUTS), teda regióny, ktoré 

rešpektujú hranice a rozlohu územia, počet obyvateľov, stabilitu a súdržnosť územia. Regióny 

sú vďaka tomu navzájom porovnateľné.  

Tab. 3 Rozdelenie Slovenska na jednotky NUTS 

Úroveň NUTS Vymedzenie na Slovensku Počet na Slovensku 

NUTS 1 Slovensko ako celok 1 

NUTS 2 
Bratislavský kraj, Západoslovenský región, Stredoslovenský región, 

Východoslovenský región 
4 

NUTS 3 jednotlivé kraje 8 

NUTS 4 jednotlivé okresy 79 

NUTS 5 jednotlivé obce 2927 

Prameň: Spracované podľa Gúčik, 2011. 

Regionálny rozvoj sa podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja chápe 

ako trvalý rast hospodárskeho a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku 

úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov. Región tak 

prispieva k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju krajiny.  

Na regionálny rozvoj výrazne vplýva aj cestovný ruch. Účinky a prínosy cestovného ruchu sa 

prejavujú v ekonomike regiónu, v pôsobení na prírodný a kultúrny potenciál regiónu, na 

rozhodnutia podnikateľov a investorov, na životnú úroveň a kvalitu života miestnych 
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obyvateľov (Gúčik, 2011). V tejto súvislosti pripomíname aj fakt, že cestovný ruch má 

prostredníctvom tvorby pridanej hodnoty pozitívny vplyv na tvorbu a HDP regiónu.  

Na základe uvedeného predpokladáme, že podobný vplyv na rozvoj regiónu budú mať aj 

inovácie v cestovnom ruchu. Ak dochádza v cieľových miestach k inovovaniu a kladie sa pri 

tom dôraz na stratégiiu a ciele regionálneho rozvoja, ako aj jeho trvalo udržateľný rast, 

prispieva cestovný ruch k tvorbe hodnoty, zvyšovaniu návštevnosti cieľového miesta, čo 

následne vedie k zvyšovaniu príjmov cestovného ruchu, zamestnanosti v cestovnom ruchu 

a komplexne k regionálnemu rozvoju.  

2.3 Inovačná výkonnosť regiónov 

Inovácie sú kľúčovým determinantom produktívneho rastu regiónov (Regional Innovation 

Scoreboard, 2012). Podľa Lisabonskej stratégie (2000) a Politiky súdržnosti (2011) sú 

inovácie významným zdrojom rozvoja nielen krajiny, ale aj jednotlivých regiónov. Regióny 

sa stali významnými jednotkami pre zabezpečenie ekonomického rozvoja krajiny. 

Geografická vzdialenosť medzi jednotlivými podnikmi je totiž významným faktorom, 

určujúcim ekonomickú výkonnosť a mieru uskutočňovania inovácií. Z dôvodu významnosti 

inovácií, ako zdroja ekonomického rastu, je potrebné poznať a merať rôzne indikátory a mieru 

inovácií, ktoré  by mali byť východiskom pre vzájomné porovnávanie inovačnej výkonnosti 

regiónov a tvorbu regionálnej politiky a stratégie.  

V rokoch 2002 a 2003 publikovala Európska komisia dokument s názvom Európske trendy 

v inováciách, v ktorých poskytla informácie o inovačnej výkonnosti krajín Európskej únie. 

Inovačná výkonnosť Slovenska, spolu s ostatnými krajinami, ktoré vstúpili do Európskej Únie 

neskôr, je analyzovaná až v publikácii s názvom Výsledky inovatívnosti regiónov z roku 

2006. V týchto dokumentoch sa analyzuje inovačná výkonnosť krajín (úroveň NUTS 1). 

Regióny na úrovni NUTS 2, ako východisko pre zber a analýzu údajov, sa analyzujú až 

v publikácii z roku 2009.  

V roku 2012 vytvorila Európska komisia dokument s názvom Výsledky inovatívnosti 

regiónov (Regional Innvoation Scoreboard). Zde je komparácia inovatívnej výkonnosti 

regiónov Európskej únie na úrovni NUTS 1 (Slovensko) a NUTS 2 (Bratislavský kraj, 

Západoslovenský región, Stredoslovenský región, Východoslovenský región). 

V publikácii z roku 2011 sú krajiny aj regióny na základe zhlukovej analýzy rozdelené 

do štyroch skupín podľa ich stupňa inovačnej výkonnosti. Slovensko podľa meraní Európskej 

komisie dosiahlo 30 % inovačnú výkonnosť. Tým sa zaradilo na hranicu tretej a štvrtej 

skupiny. Slovensko je teda považované za mierneho, resp. skromného inovátora. Keď 

berieme do úvahy inovačnú výkonnosť regiónov Slovenska na úrovni NUTS 2, Bratislavský 

kraj označujeme za mierneho inovátora (tretia skupina), Západoslovenský región, 

Stredoslovenský región, Východoslovenský región môžeme označiť za skromných inovátorov 

(štvrtá skupina).  

3 Výsledky analýzy vplyvu inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický 

rast regiónov 

Predpoklad, že inovácie sú hybnou silou ekonomického rastu, sa postupne stáva všeobecne 

prijímaným názorom a základným motívom tvorby regionálnych a národných politík 

zameraných na podporu inovácií. Našou snahou je na základe výsledkov zisťovania 
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Európskej komisie vysvetliť vplyv inovácií v regiónoch na ich ekonomický rast a analogicky 

sa pokúsiť vysvetliť vplyv inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický rast regiónov 

cestovného ruchu.   

3.1 Vplyv inovácií v malých a stredných podnikoch na ekonomický rast regiónu 

Pri analýze vplyvu realizovania inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický rast regiónu 

budeme vychádzať z údajov o Slovensku v publikácii Výsledky inovatívnosti regiónov z roku 

2012. Údaje o inovačnej výkonnosti regiónov na úrovni NUTS 2 sú dostupné len z rokov 

2007, 2009 a 2011, pretože Európska komisia realizuje tento prieskum na báze regiónov 

v dvojročných intervaloch. Z ukazovateľov, ktoré brali do úvahy autori pri zisťovaní 

inovačnej výkonnosti regiónov vyberieme tie, ktoré s využitím metódy analógie môžeme 

aplikovať aj na cestovný ruch. Bližšie budeme preto analyzovať päť ukazovateľov, ktorými 

sú:  

 podiel výdavkov malých a stredných podnikov na inovácie na ich celkovom obrate, 

 podiel malých a stredných podnikov, ktorí realizujú inovácie vo vlastnej réžii na 

celkovom počte malých a stredných podnikov v štáte, 

 podiel malých a stredných podnikov, ktorí pri uskutočňovaní inovácií spolupracujú 

s inými podnikmi na celkovom počte malých a stredných podnikov, 

 podiel malých a stredných podnikov, ktorí v sledovanom období realizovali technologické 

(produktové a procesné) inovácie na celkovom počte malých a stredných podnikov, 

 podiel malých a stredných podnikov, ktorí v sledovanom období realizovali 

netechnologické (marketingové a organizačné) inovácie na celkovom počte malých a str. 

podnikov. 

Tieto ukazovatele sme zvolili práve preto, že väčšinu podnikov v cestovnom ruchu 

predstavujú malé a stredné podniky. Produktové, procesné, marketingové a organizačné 

kategórie inovácií berieme do úvahy z dôvodu, že sú takmer totožné s kategóriami inovácií 

v cestovnom ruchu podľa Hjalagerová (2010).  

Tab.4: Miera inovačnej výkonnosti v regiónoch NUTS 2 na Slovensku 

Rok                             Ukazovateľ miery inovačnej výkonnosti (podiel v %) 

  Výdavky podnikov  

na inovácie  

Inovácie  

vo vlastnej réžii 

Inovácie  

v spolupráci  

Technologické 

inovácie  

Netechnologické 

inovácie 

Bratislavský kraj 

2007 38 18 20 24 24 

2009 35 30 32 32 42 

2011 30 16 19 17 47 

Západné Slovensko 

2007 58 20 32 24 16 

2009 43 15 24 19 33 

2011 58 12 22 14 14 

Stredné Slovensko 

2007 62 12 26 15 15 

2009 62 23 36 26 32 

2011 62 25 25 31 37 

Východné Slovensko 

2007 63 10 25 10 18 

2009 49 16 19 18 33 

2011 32 06 18 12 33 

Prameň: Regional Innovation Scoreboard, 2012.  
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Pri porovnaní podielu podnikov, ktoré inovujú vo vlastnej réžii s tými, ktoré realizujú 

inovácie v spolupráci s inými podnikmi je zrejmé, že každoročne je tento podiel vyšší 

v prospech podnikov spolupracujúcich s inými. Ďalej je pozoruhodné, že s výnimkou 

západného Slovenska v roku 2007 je podiel podnikov, ktoré realizujú netechnologické 

inovácie vždy vyšší, nanajvýš rovnaký ako podiel podnikov, ktoré uskutočňujú inovácie 

technologické. V malých a stredných podnikoch na Slovensku sú teda inovácie v marketingu 

a v organizácii práce realizované vo väčšej miere ako inovácie v produktoch a procesoch.  

V publikácii Výsledky inovatívnosti regiónov z roku 2012 sa však autori snažili 

o kvantitatívne zistenie vplyvu inovácií na konkurencieschopnosť a ekonomický rast 

regiónov. Keďže mali k dispozícii primárne údaje o realizovaných inováciách, bolo možné 

zistiť ich vplyv na iné veličiny. V porovnávaní inovačnej výkonnosti s indexom 

konkurencieschopnosti jednotlivých krajín autori zistili, že medzi sledovanými veličinami je 

silná priama závislosť. Autori sa okrem toho zmerali aj vplyv inovácií na ekonomický rast, na 

ktorého vyjadrenie použili hrubý domáci produkt. Takisto vypočítali, že medzi danými 

ukazovateľmi je silná priama závislosť. Môžeme preto konštatovať, že uskutočňovanie 

inovácií má priamy vplyv na úroveň konkurencieschopnosti a ekonomického rastu daného 

regiónu.  

Na základe zistenej miery vplyvu inovácií na konkurencieschopnosť a ekonomický rast 

regiónov, súhlasíme s tvrdením autorov, ktorí sa zhodujú v domnienke, že inovácie sú hybnou 

silou ekonomického rastu. Uskutočňovanie inovácií v regiónoch teda priamo pôsobí na rast 

hrubého domáceho produktu na obyvateľa, čo vedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti 

a životnej úrovne domácich obyvateľov.  

Keďže štatistické vyjadrenie vzťahu medzi inováciami a ekonomickým rastom nie je 

jednostranné, ale obojstranné, je nevyhnutné brať do úvahy aj spätné pôsobenie 

ekonomického rastu a konkurencieschopnosti regiónov na uskutočňovanie inovácií. Tento 

vzťah definovali Huggins a Davies (2006), ktorí vysvetľujú príčiny tohto obojstranného 

pôsobenia. Na jednej strane sú obyvatelia s vyšším dosiahnutým vzdelaním kľúčovým 

faktorom pre vysokú výkonnosť podnikov a ekonomický rast, na druhej strane 

konkurencieschopné regióny s vysokým tempom ekonomického rastu sú atraktívne pre 

kreatívnych pracovníkov s vyšším vzdelaním, ktorí sú schopní vytvoriť inovácie.  

3.2 Vplyv inovácií v cestovnom ruchu na ekonomický rast cieľových miest 

Ak vychádzame z doterajších skúseností, môžeme konštatovať, že nositeľom inovácií 

v regióne cestovného ruchu môžu byť: 

 jednotlivé podniky cestovného ruchu, ktoré uskutočňujú inovácie vo vlastnej réžii, 

 jednotlivé podniky cestovného ruchu, ktoré uskutočňujú inovácie v spolupráci s inými 

podnikmi, 

 manažérska organizácia, ktorá uskutočňuje inovácie, a následne motivuje jednotlivé 

podniky k implementovaniu inovácií do ich činnosti.  

Na základe zistených skutočností sa môžeme sa prikloniť k názoru viacerých autorov, ktorí 

tvrdia (Nordin, 2003; Decelle, 2004; Pechlaner a kol., 2005; Pikkemaat a Walder, 2006), že 

inovácie majú väčší význam, keď sú uskutočňované v regiónoch cestovného ruchu 

spoluprácou viacerých podnikov (manažérska organizácia, združenia, aliancie, siete 

podnikov). Okrem toho je všeobecne známe, že pre malé a stredné podniky sú 
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najvýznamnejšími bariérami pri zavádzaní inovácií finančné a personálne obmedzenia. 

Spoluprácou jednotlivých subjektov v cieľovom mieste je možné realizovať najmä inovácie 

v spoločnom produkte a jeho distribúcii, ale aj v  marketingovej komunikácii. V rozvinutých 

regiónoch cestovného ruchu podniky častokrát spoločne vykonávajú práve tvorbu spoločného 

produktu, marketingovú komunikáciu (propagácia cieľového miesta ako jednotného celku) a 

distribúciu (predaj produktu cez internetovú stránku cieľového miesta).  

Pre rozvoj cieľových miest má preto väčší význam, ak pri zavádzaní inovácií spolupracuje 

viac subjektov, pretože spolu môžu osloviť väčší počet zákazníkov a následne sa stretnúť 

s väčším dopytom. Za koordinátora cieleného a systematického procesu inovovania 

považujeme manažérsku organizáciu v cieľovom mieste a orgány štátnej správy 

a samosprávy, ako nositeľov politiky zameranej na podporu inovácií.  

Záver 

Všeobecne prijímaný názor, že inovácie sú zdrojom ekonomického rastu, nás motivovalo 

k snahe zistiť, aký je vplyv inovácií v cestovnom ruchu na rozvoj regiónov. Vychádzali sme 

pritom z definovania pojmu inovácie, určenia ich osobitostí a typov v cestovnom ruchu. 

Pozornosť sme venovali aj meraniu inovácií.  

Na základe vymedzenia pojmu región, jeho ekonomického rastu a inovačnej výkonnosti sme 

analyzovali vplyv uskutočňovania inovácií na ekonomický rast a konkurencieschopnosť 

regiónov v krajinách Európskej únie. Štatistickými výpočtami sa zistilo, že inovovanie 

významne vplýva na ekonomický rast regiónov.  

Z dôvodu nedostatočnej údajovej základne pre meranie vplyvu inovácií v cestovnom ruchu na 

ekonomický rast regiónov, sme využili metódu analógie a podľa zistených výsledkov vplyvu 

celkových inovácií na ekonomický rast regiónov, sme odvodili skutočnosti, platné aj pre 

cestovný ruch: 

 vzťah medzi uskutočňovanými inováciami a ekonomickým rastom regiónu je obojstranný, 

 inovácie majú väčší význam, keď sa uskutočňujú v cieľových miestach cestovného ruchu 

spoluprácou viacerých podnikov, 

 spoluprácou jednotlivých subjektov v cieľovom mieste je možné inovovať najmä produkt, 

jeho distribúciu a v  marketingovú komunikáciu, 

 koordinátorom cieleného a systematického procesu inovovania by mala byť manažérska 

organizácia v cieľovom mieste.  

Zistené skutočnosti majú význam nielen pre tvorbu regionálnej politiky zameranej na podporu 

inovatívnosti podnikov cestovného ruchu, ale sú zároveň motiváciou pre podniky cestovného 

ruchu a manažérske organizácie v cieľových miestach, aby uskutočňovali inovácie 

spoluprácou, lebo len tak môžu dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť a ekonomický rast 

cieľového miesta.  
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TRH POTRAVIN A SPOTŘEBITELSKÁ POPTÁVKA V ČR  

 

THE FOOD MARKET AND CONSUMERS DEMAND IN CR 

 

EVA LUKÁŠKOVÁ31, ZDENĚK MÁLEK32, JAN HRABĚ33, VLADIMÍR ŠEFČÍK34 

 

Abstrakt 

V článku je na základě dostupných statistických údajů zhodnocen trh potravin zejména 

z hlediska spotřebitelské poptávky. Výdaje na potraviny tvoří podle statistických údajů jednu 

pětinu výdajů z disponibilních důchodů domácností. Vzhledem k cenovému vývoji na trhu 

potravin v posledních dvou letech bude mít uvedený trend pravděpodobně spíše rostoucí 

tendenci. V další části článku jsou proto vymezeny faktory, které ovlivňují mimo jiné i vývoj 

cen na trhu potravin. 

Klíčová slova 

Spotřeba potravin, nabídka, poptávka, trh potravin, konkurence 

 

Abstract 

The article is based on available statistical data evaluated food market especially in terms of 

consumer demand. Expenditure on food consists of statistical information one-fifth of the 

expenditure from disposable income of households. Due to price developments in the food 

market in the last two years, this trend will probably rather a growing trend. In the next part 

of the article is therefore to identify the factors which affect, among other things, price 

developments in the food market. 
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Consumption of food, supply, demand, food market, competition. 
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Úvod 

Podle statistických údajů výdaje na potraviny přestavují 21 % z celkových výdajů 

domácností. U domácností seniorů – důchodců je podíl výdajů ve výši 26 %. Spotřebitelé tedy 

vydají na potraviny 1/5 svých příjmů a není pravděpodobné, že by se podíl výdajů na 

potraviny v celkovém disponibilním důchodu v budoucnosti snižoval, tendence je z hlediska 

růstu cen potravin naprosto opačný.  

Nabídku na trhu potravin zastupují převážně několik maloobchodních řetězců, koncentrace 

v distribuční síti potravin je vysoká. Vzhledem k tomu, že zajištění výživy jedince je jednou 

ze základních životních potřeb, je statisticky dlouhodobě sledován trend spotřeby potravin. 

V následujícím textu jsou uvedeny statistické údaje o spotřebě potravin vztažené k roku 2012 

a faktory ovlivňující trh potravin.        

1 Poptávka a nabídka potravin a spotřeba potravin v roce 2012  

Agregátní poptávka je chápána jako souhrn všech zamýšlených koupí potravin (produktů 

zemědělské výroby) spotřebiteli v daném čase za tržní cenu. Spotřebitel – resp. spotřebitelská 

volba je ovlivněna zejména výší ceny poptávaného statku na daném trhu, dále pak jeho 

disponibilním důchodem, jeho preferencemi, cenami substitutů a komplementů. 

Agregátní nabídku v oblasti potravinářství je možné definovat jako souhrn všech nabízených 

komodit – potravin na trhu, které jsou nabízeny v určitém časovém období. Je možné 

rozlišovat nabídku výrobců domácích a nabídku výrobců zahraničních – tedy dovoz potravin 

do země. Vzhledem k členství ČR v Evropské unii je možné ještě dále rozlišovat dovoz 

potravin ze zemí EU a dovoz potravin ze zemí mimo Evropské společenství. Výše a struktura 

poptávky z hlediska spotřebitele je určena možností: 

 přístupu k potravinám z hlediska přístupu fyzického - dostupnost prodejních sítí, prodejen 

potravin, farmářských trhů, pojízdných prodejen, prodej ze dvora; 

 ekonomickým přístupem k potravinám – výše nominálního disponibilního důchodu, jeho 

reálná hodnota – tedy kupní síla spotřebitelů (je dána výší inflace, nastavením kurzu 

měny); 

 přístup k zdravotně nezávadným potravinám a akcentace jejich kvality. 

Na trhu potravin v roce 2012 poklesla spotřeba především chleba, hovězího masa, ovoce, 

zeleniny, brambor, cukru a nealkoholických nápojů. Naopak se zvýšila spotřeba těstovin, ryb, 

sýrů a čokolády. Vzrostla celková spotřeba alkoholických nápojů, snížila se spotřeba cigaret. 

Spotřeba potravin v roce 2012 byla silně ovlivněna nižší tuzemskou produkcí masa, ovoce 

a zeleniny, ale také nižšími dovozy některých potravin. Oproti roku 2011 se spotřebovalo 

o 1,1 kg chleba méně (41,3 kg). Po loňském navýšení se výrazně snížila spotřeba trvanlivého 

pečiva (o 2,2 kg) a mírně i pšeničného pečiva (o 0,3 kg). Naopak se o 0,4 kg zvýšila spotřeba 

těstovin (na 7,1 kg). O více než pět kilogramů se snížila i spotřeba mouky. V porovnání 

s rokem 2011 se snížila i spotřeba masa, a to o 1,2 kg. Nejvíce, o 1,0 kg, klesla spotřeba 

hovězího masa (na 8,1 kg), naopak o 0,7 kg se zvýšila spotřeba masa drůbežího (na 25,2 kg). 

Nejčastěji se konzumuje vepřové maso: v roce 2012 dosáhla jeho spotřeba 41,3 kg, tj. více 

než 50 % celkové spotřeby masa. Druhým nejčastěji konzumovaným masem je drůbeží maso, 
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které tvoří cca třetinu celkové spotřeby masa. Pozitivním rysem je mírné (o 0,3 kg) zvýšení 

spotřeby ryb, kterých se v roce 2012 snědlo 5,7 kg. Ke zvýšení došlo především díky vyšším 

dovozům rybího filé.  

V roce 2012 byla zaznamenána zvýšená spotřeba mléka o 1,3 l (celková spotřeba 57,3 l), 

mírně se zvýšila i spotřeba sýrů (na 13,4 kg), především přírodních. Nárůst byl zaznamenán i 

u jogurtů, podmáslí a ostatních mléčných výrobků, naopak mírně poklesla spotřeba vajec (o 9 

kusů, roční spotřeba tak činí 245 vajec). 

Spotřeba ovoce a zeleniny byla poznamenána nižší tuzemskou produkcí i nižšími dovozy. 

Ovoce bylo v roce 2012 spotřebováno o téměř 5 kg méně (74,6kg). Větší pokles zaznamenala 

spotřeba ovoce mírného pásma (o 3,2 kg), které představuje téměř 60 % celkové spotřeby 

ovoce. Největší snížení zaznamenala spotřeba jablek (o 0,9 kg) a broskví (o 0,5 kg). Spotřeba 

jižního ovoce klesla méně (o 1,6 kg), nejvíce se pokles dotkl pomerančů a mandarinek 

(o 0,9 kg). 

Výrazný byl pokles spotřeby zeleniny, a to o 7,6 kg (na 77,8 kg). Největší snížení bylo 

zaznamenáno u cibule (o 1,9 kg), rajčat (o 1,4 kg), salátových okurek (o 0,9 kg) a zelí 

(o 0,8 kg). K mírnému nárůstu spotřeby naopak došlo u česneku a špenátu. K nárůstu spotřeby 

došlo i u luštěnin (především u hrachu), naopak se o 1,4 kg (na 68,6 kg) snížila spotřeba 

brambor a potvrdil se tak déletrvající klesající trend. 

Pozitivním trendem je pokles spotřeby cukru o 4,1 kg, mírně se snížila i spotřeba včelího 

medu. Vzrostla ale spotřeba čokolády, čokoládových i nečokoládových cukrovinek 

a cukrářských výrobků. O 0,3 kg se snížila i spotřeba soli, přesto dosáhla 5,9 kg. 

Spotřeba nealkoholických nápojů poklesla o 9,0 l (na 278 l), s více než třetinovým podílem 

převládají limonády. K menšímu poklesu došlo i u spotřeby zrnkové kávy, naopak se mírně 

zvýšila spotřeba čaje. Celková spotřeba alkoholických nápojů vzrostla o 6,4 l (na 175,2 l). 

Nejvíce vzrostla spotřeba piva (o 6,1 l na 148,6 l), vína bylo zkonzumováno o 0,4 l více, roční 

spotřeba tak činí 19,8 l. Naopak spotřeba lihovin poklesla o 0,2 l (na 6,7 l). Z celkového 

objemu spotřeby zaujímá pivo 85 %, víno 11 % a lihoviny 4 %. Spotřeba cigaret poklesla 

o 41 kusů, na 1 947 kusů.35 

Na následujících obrázcích, které byly zpracovány z podkladů získaných ČSÚ, jsou graficky 

znázorněny celková poptávka a nabídka a vývoj cenové hladiny u vybraných potravinářských 

komodit.  

 

                                                 
35 ČESKO. Spotřeba potravin klesá. [on-line] © 2013 [cit 2013-12-12]. Dostupné z WWW: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/spotreba_potravin_klesa_20131205 
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Obr. 1 Celková poptávka a nabídka hovězího masa a průměrné spotřebitelské ceny v Kč 

 

  

Obr. 2 Celková poptávka a nabídka na trhu skopového a kozího masa
36

 

 

                                                 
36 ČESKO. Situační a výhledová zpráva Ovce a kozy. [on-line]. © 2009-2013. [cit 2013-12-12 ]. Dostupné 

z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/ovce-a-kozy/situacni-a-vyhledove-

zpravy/ 
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Obr. 3 Vývoj spotřebitelských cen vepřového masa v letech 2007 – 2012 

 

 

Obr. 4 Spotřeba masa v ČR za rok na 1 obyvatele37 

 

                                                 
37 ČESKO. Situační a výhledová zpráva Vepřové maso. [on-line]. © 2009-2013. [cit 2013-12-12 ]. Dostupné 

z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/prasata/situacni-a-vyhledove-zpravy/  
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2 Současné faktory ovlivňující poptávku a nabídku potravin 

Faktory, které ovlivňují poptávku a nabídku potravin je možné rozdělit na vnější a vnitřní. 

Z vnějších faktorů je to situace na světovém trhu s potravinami, vývoj jejich cen, světové 

zásoby potravin, dále bezesporu vývoj měnového kurzu koruny. Samozřejmě jsou vnějším 

faktorem i klimatické podmínky. Z vnitřních faktorů pak bezesporu nejvíce nabídku potravin 

a také poptávku po nich ovlivňuje společná zemědělská politika, celý její systém, resp. její 

nastavení, podmínky pro české zemědělce, jejich vyjednávací pozice. Z dalších faktorů 

ekonomických je možné jmenovat samotný tržní systém – tedy mechanismus uspořádání 

ekonomických vztahů v našem státě. V neposlední řadě ovlivňuje nabídku a poptávku 

po potravinách vláda, která rozhoduje o hospodářské politice státu. Z hlediska spotřebitelů je 

pak výrazných faktorem cena produktu, preference samotného spotřebitele, jeho disponibilní 

důchod, možnost zakoupení substitutu, ceny komplementů a dostupnost potravin. Z hlediska 

nabízejících je pak velmi významným faktorem také konkurence. 

Pro přehled lze také uvést všeobecné a mezní determinanty dostupnosti potravin v dělení 

podle Stachowiaka.38 

  

Obr. 5 Determinanty (ukazatele) dostupnosti potravin 

Konkurence v oblasti produkce potravin je velmi silná.  Je možné konstatovat, že společná 

zemědělská politika určuje konkurenceschopnost mezi producenty potravin, liberální trh 

potravin na úrovni maloobchodů pak vytváří konkurenční prostředí mezi největšími 

obchodními řetězci v ČR. Řetězce pak ovlivňují zpětně svou silou ceny, za které jsou jim 

potraviny dodávány. Spotřebitelé samozřejmě můžou částečně vývoj cen ovlivnit svojí 

poptávkou po jednotlivých produktech.  

                                                 
38 STACHOWIAK, Zenon. Potravinová bezpečnost země. Brno: Vojenská akademie, 2003 ISBN 80-85960-56-7 
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Závěr 

Vývoj cenové hladiny v ČR není příliš příznivý, domácnosti vydávají za potraviny stále více 

svých příjmů, ceny rostou v posledních dvou letech rychlým tempem, i když podle oficiálních 

statistik situace není tak kritická. V reálném nákupním životě spotřebitelů však ceny potravin 

určují ve značné míře výběr potravin, který nemusí vždy znamenat výběr potraviny kvalitní.   
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ANALÝZA RIZIK V POTRAVINÁŘSTVÍ  Z HLEDISKA JEJICH 

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI 

 

RISK ANALYSIS OF FOOD IN TERMS OF THEIR FOOD SAFETY 

 

EVA LUKÁŠKOVÁ39, TOMÁŠ ULBRICH40, HELENA VELICHOVÁ41 

 

Abstrakt 

V článku je představena analýza rizik v potravinářství a vymezena bezpečnost potravin. 

Bezpečné potraviny a jejich správná úprava při dodržování zásad HACCP je nedílnou 

součástí správné výrobní praxe v restauracích, hotelech i cateringových společnostech. 

V článku je taktéž představen systém zajištění bezpečnosti potravin vyplývající z nařízení 

Evropské unie a dalších pilířů potravinářské legislativy.   

Klíčová slova 

Analýza rizik, potravinářství, zdravotní nezávadnost, systém bezpečnosti potravin. 

 

Abstract 

The article proposes a risk analysis in food and defined food safety. Safe food and their 

correct adjustment in compliance with the principles of HACCP is an integral part of good 

manufacturing practice in restaurants, hotels and catering companies. The article also 

introduced a system of ensuring food safety arising from the regulations of the European 

Union and other pillars of food legislation. 

Key words 

Risk analysis, food industry, food safety, system of food safety. 
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Úvod 

Bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje 

ochranu zdraví spotřebitelů. V souvislosti s potravinovou bezpečností, je třeba zmínit fakt, 

že ve vyspělých zemích je v současnosti velká pozornost věnována bezpečnosti potravin 

z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti. Ke zvýšenému zájmu o zajištění zdravotní 

nezávadnosti potravin přispěl opakovaný výskyt problémů vyvolaný šířením zdravotně 

závadných potravin a krmiv. Evropská komise se v prvním desetiletí 21. století rozhodla 

radikálně reorganizovat systém zajištění bezpečnosti potravin. Byla přijata legislativní 

opatření v oblasti krmiv, zdraví a ochrany zvířat, hygieny, reziduí a nových potravin 

a současně byl zřízen nezávislý Evropský úřad pro potraviny. Členské státy EU byly vyzvány 

k obdobnému postupu zajištění bezpečnosti potravin. Jedním z opatření celého systému 

bezpečnosti potravin je i využití analýzy rizik v oblasti potravinářství.     

1 Analýza rizik v potravinářství 

Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv rizik 

ve společnosti, zejména rizik, která ohrožují zdraví a životní prostředí. Riziko je definováno 

jako pravděpodobná újma způsobena dotčené osobě – nositeli rizika, vyjádřená buď penězi, 

nebo jinými jednotkami – počtem dnů pracovní neschopnosti, počtem lidských obětí, počtem 

alimentárních otrav. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní vyjádření ohrožení, značící míru a 

stupeň ohrožení. S rizikem je spojen neurčitý výsledek, což znamená, že v případě rizika je 

třeba mít k dispozici nejméně dvě varianty řešení (určitá nejistota výsledku) a dále fakt, že 

riziko je náhodná veličina.42 

Dalším důležitým pojmem v analýze rizik je nebezpečí, které vyjadřuje jistou reálnou hrozbu 

poškození – např. objektu, zdraví, systému. Škoda vyjadřuje ztrátu vzniklou realizací scénáře 

nebezpečí. Škoda je časově a prostorově závislou veličinou a je náhodnou veličinou. Hrozba 

je síla, událost, osoba, aktivita nebo činnost, která má negativní vliv na bezpečnost. Hrozbou 

může být například povodeň, požár, porušení bezpečnosti potravin z hlediska jejich zdravotní 

nezávadnosti. Základní charakteristikou hrozby je její úroveň. Scénář nebezpečí popisuje 

promítnutí nebezpečí do prostoru a času. Jedná se o popis dějů, které podmiňují výskyt 

nepříznivé události, dále okolnosti, v nichž takové děje probíhají a skutečnosti, jež je 

doprovázejí.43 

 

Obr. 1 Proces hodnocení zdravotních rizik v potravinářství 

Pro hodnocení zdravotních rizik v potravinářství je však ještě třeba definovat pojem bezpečná 

a zdravotně nezávadná potravina. Bezpečnost potravin zahrnuje hygienu výroby potravin, 

kontrolní mechanismy, monitoring potravních řetězců a bezpečnost krmiv. K zajištění 

bezpečnosti potravin přispívají státní organizace a instituce financované státem, a to zejména 

                                                 
42 ŠEFČÍK, V. Analýza rizik. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-696-8. 
43 SMEJKAL, V., RAIS K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1667-4.[300 s.] 



 

124 

tvorbou legislativy, průběžnou a důslednou kontrolou zdravotní bezpečnosti a kvality, 

dlouhodobým sledováním výskytu cizorodých látek (monitoring), aplikací vědeckých 

stanovisek do praxe, informováním a vzděláváním spotřebitelů. 

Bezpečné potraviny musí splňovat podmínku zdravotní a hygienické nezávadnosti 

a biologické hodnoty. Jedná se o tzv. Systém 3s: safe-wholesome-sound. Zdravotně 

nezávadná potravina je taková, která podle současných znalostí a diagnostických možností 

neobsahuje patogenní agens v takové dávce, aby mohla u člověka vyvolat onemocnění (není 

škodlivá pro zdraví).  Hygienicky nezávadná potravina je taková, která je vyrobena při 

dodržování schválených výrobních postupů a hygienických norem, které určují její vlastnosti. 

Hygienicky závadná potravina nemusí být nutně zdravotně závadná. Bezpečná potravina 

je zdravotně a hygienicky nezávadná potravina, což nemusí nutně znamenat, že je biologicky 

hodnotná, tedy nutričně vyvážená vzhledem k nutričním potřebám konzumenta potraviny. 

Bezpečnost potraviny je součástí pojmu kvalita potraviny, kterou však nelze chápat pouze 

jako biologickou hodnotu potraviny (vyváženost nutričních hodnot v potravině). Potravina 

může být kvalitní a zároveň nutričně nevyvážená (např. alkohol, sůl, cukr).44 

Problematikou zdravotně nezávadných potravin, hygienou potravin a ochranou zdraví lidí 

se zabývají Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění, a 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění. Podle zákona jsou potraviny látky určené ke spotřebě člověkem 

v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo 

psychotropní látky; za potravinu se podle zákona o potravinách považují i přídatné látky, 

látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem 

konzumace. Nejznámější metodou, která snižuje možnost výroby rizikové potraviny je systém 

HACCP.  

1.1 Systém HACCP a správná výrobní a hygienická praxe 

Správnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických 

požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností v procesu výroby potraviny a při 

jejím uvádění do oběhu. Na základě přímo aplikovatelného předpisu Evropského Společenství 

členské státy podporují vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou hygienickou praxi 

a pro používání zásad HACCP (pro ilustraci jsou zásady znázorněny na obrázku 2). 

Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) stojí na znalostech kritických 

bodů tj. bodů, kde je největší pravděpodobnost kontaminace potravního řetězce ať již 

mikrobiologická, chemická či fyzikální. Je to systém, který se neomezuje pouze na kontrolu 

finálního výrobku, ale soustředí se na prevenci vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví 

spotřebitele. Zajišťuje preventivní systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí 

zdravotní nezávadnosti a k zamezení jeho vzniku. Jeho důsledná aplikace výrazně snižuje 

nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě.45 

                                                 
44 ČESKO. Zdravotní a hygienická nezávadnost potraviny. [on-line]. © 2010. [cit 2013-11-23]. Dostupné 

z WWW: http://www.tillmann.cz/index.php?view=article&catid=41:potraviny&id=157:vimejme-si-rozdil-

mezi-zdravotni-a-hygienickou-nezavadnosti-ale-i-biologickou-hodnotou-potravin&format=pdf 
45 HAVELKOVÁ, I. a kol. Praktický postup pro zavedení a funkční provozování systému HACCP. 1.vyd. Praha: 

Gastro consulting, 2004. 16 s.+ 2 CD-romy. 
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HACCP je založen na Codexu Alimentarius.46 HACCP se vztahuje na všechny výrobce 

potravin a nápojů, provozy veřejného stravování, prodejny a firmy, které vyrábějí, rozvážejí, 

vydávají nebo prodávají jakékoliv potraviny či nápoje: restaurace, hostince, bary, kantýny, 

kavárny, cukrárny, školní jídelny, jesle, domovy mládeže, nemocnice, bistra, bufety, stánky 

s občerstvením, mateřské školy, domovy pro seniory, léčebny.47 

 

Obr. 2 Zásady systému HACCP 

2 Systém bezpečnosti potravin v ČR 

Organizace systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR vychází, tak jako ve všech zemích 

EU, z analýzy rizik. Je složena ze tří velkých celků, jež jsou uspořádány nezávisle, ale 

navzájem se doplňují: hodnocení a řízení rizik a komunikace o riziku. Bezpečnost potravin je 

jednou z priorit vlády ČR, proto jsou koncepční strategická rozhodnutí předkládána vládě ČR 

k informaci, případně souhlasu. 

Za hodnocení zdravotních rizik jsou zodpovědná odborná pracoviště Ministerstva 

zdravotnictví. V celém potravinovém řetězci se ovšem vyskytuje celá řada dalších rizik, která 

mají vliv např. na zdraví zvířat a rostlin. Pro jejich hodnocení byly ustaveny vědecké 

výbory.48 

Systém bezpečnosti potravin je v České republice koordinován resorty zemědělství 

a zdravotnictví, ve spolupráci s dalšími ministerstvy a jinými organizacemi státní správy. 

Pro koordinaci spolupráce byla výše uvedeným usnesením vlády ustavena Koordinační 

                                                 
46 CODEX ALIMENTARIUS. Codex Alimentarius: FAO/WHO Food Standards. [online]. © 2012. [2012-07-

14].  Dostupný z WWW:<http:// www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp > 
47 ČESKO. HACCP CONSULTING. HACCP: Na koho se HACCP vztahuje. [online]. ©2005-2012. [cit 2012-

07-22]. Dostupný z WWW:<http:// haccp-consulting.cz/haccp-vztah.html> 
48ČESKO. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Strategie zajištění bezpečnosti potravin [on line]. [cit 2011-

05-16]. Dostupné z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-

bezpecnosti-potravin/ 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/koordinacni-skupina-bezpecnosti-potravin.aspx
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-bezpecnosti-potravin/
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-bezpecnosti-potravin/
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skupina bezpečnosti potravin, která je meziresortní platformou propojující jednotlivé subjekty 

v systému bezpečnosti potravin, tedy organizace zodpovědné za hodnocení rizik, řízení rizik 

a komunikaci o riziku. 

 

Obr. 3 Vědecké výbory pro hodnocení rizik v potravinovém řetězci 

Ministerstvo zemědělství odpovídá zejména za problematiku veterinární a fytosanitární, 

za uvádění geneticky modifikovaných potravin a krmiv na trh a za procesy související 

s výrobou a označováním potravin a krmiv. Rovněž řeší otázky bezpečnosti vstupů při 

výrobě, skladování, distribuci a používání potravin a krmiv.  

Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za oblast společného stravování a předmětů a materiálů 

přicházejících do styku s potravinami. Dále pak, ve vztahu k výrobě a spotřebě potravin, za 

stanovení požadavků na potraviny v oblasti mikrobiologické, látek přídatných, pomocných a 

látek určených k aromatizaci potravin, kontaminantů, residuí pesticidů a veterinárních léčiv 

v potravinách a podmínek ozařování potravin. Zjišťuje příčiny ohrožení nebo poškození 

zdraví, a to i v oblasti výroby a uvádění potravin do oběhu. Je zodpovědné za agendu uvádění 

na trh nových potravin. 

Ministerstvo životního prostředí je odpovědné za řízení jednotného informačního systému 

o životním prostředí a monitoring životního prostředí na území České republiky, připravuje 

a aktualizuje právní předpisy, týkající se nebezpečných chemických látek a řídí správu 

v nakládání s geneticky modifikovanými organismy.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovává a udržuje systém na ochranu zájmů spotřebitele. 

Ministerstvo dopravy zajišťuje oblast bezpečnosti potravin při jejich přepravě. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanovuje maximálních přípustných úrovní radioaktivní 

kontaminace potravin a vyhodnocuje a sleduje radioaktivní kontaminace potravin v rámci 

činnosti celostátní radiační monitorovací sítě. Celní orgány, provádí kontroly při dovozu 

potravin a krmiv. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/koordinacni-skupina-bezpecnosti-potravin.aspx
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Obr. 4 Koordinace systému bezpečnosti potravin v ČR
49 

Důležitou roli v systému bezpečnosti potravin hrají dozorové orgány, které vykonávají úřední 

kontrolu potravin (a krmiv) na trhu a dohlížejí nad dodržováním požadavků stanovených 

zákonem o potravinách a souvisejícími vyhláškami. 

 

Obr. 5 Dozorové orgány v systému bezpečnosti potravin 

                                                 
49ČESKO. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Strategie zajištění bezpečnosti potravin [on line]. [cit 2011-

05-16]. Dostupné z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-

bezpecnosti-potravin/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-bezpecnosti-potravin/
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-bezpecnosti-potravin/
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Příslušné orgány Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví provádí úřední 

kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli. 

V odůvodněných případech se dále na kontrole podílí Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

a Celní správa České republiky. 

2.1 Systém rychlého varování RASFF 

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, 

RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího 

z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných 

potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a 

EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin 

(EFSA). 

Systém RASFF byl zřízen na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 

Ve všech členských státech a v Evropské komisi byla vytvořena kontaktní místa, mezi nimiž 

probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech. Pokud má některý 

člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí 

prostřednictvím RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi. Komise vyhodnocuje 

všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím jednoho 

ze čtyř typů oznámení: Varování  jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující 

vážné rizika nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat. 

Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo 

se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován. 

Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty 

na vnějších hranicích EU (a Evropského hospodářského prostoru), bylo-li u nich zjištěno 

zdravotní riziko.  

Novinky jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou 

sdělovány prostřednictvím varování či informací, avšak jsou považovány za významné pro 

kontrolní orgány. Následně členové systému provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě 

informují Komisi o přijatých opatřeních. Fungování RASFF v České republice je upraveno 

Nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika 

ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.   

Národním kontaktním místem (NKM) v RASFF je podle zákona o potravinách a tabákových 

výrobcích Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). NKM soustřeďuje informace 

ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR. Dojde-li ke zjištění výskytu 

nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do Evropské 

komise informace získané od jednotlivých účastníků národního systému. Česká republika je 

pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU.50 

 

                                                 
50ČESKO. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Systém rychlého varování pro potraviny [on line]. [cit 2011-

05-16]. Dostupné z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/system-rychleho-

varovani-pro-potraviny/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:CS:PDF
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/narizeni_98_2005_Sb.pdf
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1002819&docType=ART&nid=11414


 

129 

Závěr 

V článku byla vymezena v hlavních rysech problematika analýzy rizik v potravinářství. 

Analýza rizik v uvedené oblasti se provádí prostřednictvím HACCP. Zásady uvedeného 

systému jsou platné pro potravinářské provozovny napříč celou Evropskou unií. Dále byl 

vymezen pojem bezpečnost potravin a bezpečná potravina a v souvislosti s tím i hlavní pilíře 

systému bezpečnosti potravin v naší republice včetně určení role jednotlivých aktérů státu.  
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UPLATŇOVANIE MODERNÝCH METÓD 

 V MANAŽMENTE HOTELOV 

 

APPLICATION OF MODERN MANAGEMENT TOOLS  

IN HOSPITALITY INDUSTRY 

 

ANDREJ MALACHOVSKÝ51, MIROSLAV KNIŽKA52 

 

Abstrakt 

Súčasné podnikateľské prostredie a teória manažmentu ponúka manažérom množstvo 

rôznorodých metód, ktoré im pomáhajú dosahovať strategické ciele. Väčšina z nich vznikla 

na princípoch strategického a procesného manažmentu a už dnes sa aktívne využíva 

v úspešných podnikoch rôznych odvetví. Príspevok je zameraný na moderné manažérske 

metódy, ktoré sa v súčasnosti využívajú vo svete v najväčšej miere. Cieľom príspevku je 

identifikovať úroveň využívania manažérskych metód v hoteloch na Slovensku a konfrontovať 

ju so súčasnou úrovňou ich využívania v ostatných podnikoch na Slovensku a v zahraničí.      

Kľúčové slová 

Hotel, manažment, metódy, stratégia 

 

Abstract 

Managers are still looking for useful tools, which can help them to achieve strategic goals. 

Modern management environment offers many opportunities mainly from successful foreign 

best practice. The article focuses on modern management methods most used in company all 

over the world. Main purpose of primary research is to determine the level of applying 

modern management methods in Slovak hospitality industry and its comparison with the level 

of general usage in other companies. 

Key words 

Hotel, management, method, strategy   

                                                 
51 doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD., Katedra cestovného ruchu UMB Banská Bystrica, Tajovského 10, 974 
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52 Ing. Miroslav Knižka, Katedra cestovného ruchu UMB Banská Bystrica, Tajovského 10, 974 01 Banská 
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Úvod 

Hotely plnia v systéme cestovného ruchu významnú úlohu a sú nevyhnutnou podmienkou 

rozvoja cestovného ruchu. V cieľovom mieste utvárajú predpoklady pre efektívnu prevádzku 

ostatných druhov zariadení cestovného ruchu sústreďovaním kúpyschopného dopytu 

návštevníkov a sú strediskom spoločenského života (Patúš, 2005). Okrem zabezpečenia 

základných ubytovacích a stravovacích služieb, uspokojujú stále viac aj primárne potreby 

návštevníkov. Rozširovanie štruktúry poskytovaných služieb a rastúca vybavenosť hotelov 

vyžadujú ich profesionálne riadenie. Vysoké zastúpenie ľudského kapitálu a široké spektrum 

podnikových procesov vyžaduje riadiace činnosti a systém, ktorý zabezpečí ich 

bezproblémovú prevádzku a budúci rozvoj. Ciele a vízia hotela by mali nadväzovať na ciele 

strediska cestovného ruchu, národné a nadnárodné stratégie. Zároveň musia akceptovať vývoj 

a zmeny vo svojom okolí a implementovať ich do svojej každodennej riadiacej činnosti. 

Zmeny v okolí predstavujú trendy vo všetkých oblastiach, ktoré priamo alebo nepriamo 

ovplyvňujú ich manažment. V pozitívnom smere ovplyvňujú manažment hotelov aj moderné 

manažérske metódy, ktoré našli všeobecné uplatnenie a priniesli výsledky v podnikoch iných 

odvetví hospodárstva. Mnohé z nich sa už dnes využívajú v zahraničných hoteloch alebo 

v hoteloch, ktoré sú súčasťou medzinárodných hotelových sietí (Golembski, 2007). 

Manažérska metóda predstavuje súbor vopred stanovených činností a postupov, ktorých 

cieľom je pomáhať vedúcim pracovníkom v rôznych oblastiach ich činnosti dosahovať vopred 

stanovené ciele. Zmenou podnikateľského prostredia a s vývojom moderného manažmentu 

vnikajú aj nové manažérske metódy. Ich význam pri riadení je nepopierateľný, pretože 

implementujú moderné trendy okolia a nové objavy v teórii a praxi manažmentu do 

každodenných činností vedúcich pracovníkov. Nadnárodná vzdelávacia inštitúcia Bain & 

Company sa od roku 1993 pravidelne venuje sledovaniu početnosti, evolučnému vývoju a 

preferovanosti využívania manažérskych metód v celosvetovom meradle. Každoročne 

analyzuje prieskumy vo viac ako 12 000 podnikoch z viac ako 70 krajín sveta. Medzi 

najvyužívanejšie manažérske metódy vo svete v súčasnosti patrí strategické plánovanie, 

riadenie vzťahov so zákazníkmi, riadenie interných vzťahov, benchmarking, balanced 

scorecard, kľúčové schopnosti, outsourcing, manažment zmien, riadenie vzťahov 

s dodávateľmi, stanovenie vízie a plánu. Poradie jednotlivých metód sa v poslednom období 

menilo, ale viaceré z nich predstavujú stabilne najpoužívanejšie manažérske metódy 

v poslednom desaťročí. 

1 Cieľ, materiál a metodika 

Cieľom state je identifikovať súčasný stav poznania a využívania manažérskych metód 

v hoteloch na Slovensku a výsledky konfrontovať s využívaním manažérskych metód v 

podnikoch z iných odvetví hospodárstva doma a vo vybraných krajinách. Údaje o využívaní a 

poznaní manažérskych metód v hoteloch na Slovensku sme získali primárnym prieskumom 

na základe opytovania pomocou dotazníka. Prieskum sme uskutočnili v elektronickej podobe 

koncom roka 2013. Odkaz na elektronický formulár sme zaslali do 30 vopred vybraných 

hotelov na Slovensku. Z 30 zaslaných elektronických dotazníkov sa nám vrátilo 23, z čoho 

sme jeden z dôvodu neúplného vyplnenia do spracovania nezaradili. Celková návratnosť bola 

73,3 %, čo zdôvodňujeme cieleným výberom hotelov. Vzhľadom na počet respondentov 

výsledky prieskumu nie je možné zovšeobecňovať. Zozbierané údaje sme spracovali 

matematicko-štatistickými metódami na hladine významnosti α = 0,05, teda s 95 % 

spoľahlivosťou. Naše výsledky porovnávame so štyrmi prieskumami u nás a v okolitých 

krajinách, ktoré boli zamerané na využívanie man. metód a realizované v ostatnom období.      
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2 Výsledky a diskusia 

V úvode primárneho prieskumu sme zisťovali, do akej miery poznajú hoteloví manažéri 

moderné manažérske metódy. Jednotlivým manažérskym metódam sme priradili škálu od 

hodnoty 1 – vôbec nepoznám až po hodnotu 5 – poznám veľmi dobre. Na základe 

spracovaných výsledkov (tabuľka 1) môžeme tvrdiť, že respondenti najlepšie poznajú 

manažérske metódy kontroling a strategické plánovanie, nasleduje riadenie vzťahov so 

zákazníkmi, benchmarking, outsourcing, riadenie vzťahov s dodávateľmi a sociálne média. 

Manažérske metódy six sigma, balanced scorecard, metódu ABC nepoznajú takmer vôbec a 

metódy EFQM a TQM sa umiestnili na stredných priečkach s najvyššou hodnotou 

smerodajnej odchýlky, čo znamená, že niektorí manažéri túto metódu poznajú veľmi dobre 

a iní ju nepoznajú vôbec.   

Tab. 1: Poznanie manažérskych metód 

Poradie Manažérska metóda Početnosť Priemer Smerodajná odchýlka 

1 Kontroling 22 4,09 0,92 

1 Strategické plánovanie 22 3,91 0,87 

3 Riadenie vzťahov so zákazníkmi 22 3,73 0,77 

3 Benchmarking 22 3,82 0,85 

3 Outsourcing 22 3,95 1,00 

3 Riadenie vzťahov s dodávateľmi 22 3,95 1,00 

3 Sociálne média 22 3,77 1,07 

3 Riadenie interných vzťahov 22 3,27 0,88 

9 Komplexné manažérstvo kvality (TQM) 22 2,77 1,41 

9 Kľúčové schopnosti  22 2,73 1,20 

9 Model výnimočnosti (EFQM) 22 2,32 1,49 

12 Activity Based Costing 22 2,23 1,19 

13 Balanced Scorecard 22 1,95 0,95 

14 Six sigma 22 1,50 0,80 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2014.  

 

Zisťovali sme aj intenzitu využívania identických manažérskych metód. Využívanie 

manažérskych metód sme hodnotili nasledovne: denne – 7, týždenne – 6, mesačne – 5 , 

štvrťročne – 4, ročne – 3, raz za tri roky – 2, nikdy – 1. Na základe vyhodnotenia odpovedí 

pomocou Friedmanovho a Wilcoxonovho testu patrí medzi najpoužívanejšie 

manažérske metódy riadenie vzťahov so zákazníkmi, sociálne média, riadenie interných 

vzťahov, outsourcing, kontroling, benchmarking. V žiadnom zo sledovaných 

hotelov sa nevyužíva žiadna z metód TQM, EFQM, ABC, balanced scorecard a six sigma 

(tabuľka 2).  

Manažéri sledovaných hotelov využívajú riadenie vzťahov so zákazníkmi, sociálne média, 

riadenie interných vzťahov prevažne týždenne, benchmarking, outsourcing a kontroling 

využívajú prevažne mesačne. Riadenie vzťahov s dodávateľmi, strategické plánovanie 

a kľúčové schopnosti sa používajú v priemere raz ročne. Na základe hodnotového poradia 

intenzity využívania manažérskych metód nemôžeme tvrdiť, že je niektorá z používaných 

metód populárnejšia ako iná.  
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Tab. 2: Využívanie manažérskych metód 

Poradie Manažérska metóda Stredná hodnota Smerodajná odchýlka 

1 Riadenie vzťahov so zákazníkmi 5,77 1,57 

2 Sociálne média 5,46 1,68 

2 Riadenie interných vzťahov 5,59 1,50 

4 Outsourcing 5,14 1,52 

5 Kontroling 4,96 1,89 

5 Benchmarking 4,55 1,71 

5 Riadenie vzťahov s dodávateľmi 4,41 1,79 

8 Stategické plánovanie 3,64 1,47 

9 Kľúčové schopnosti  2,36 1,71 

10 Komplexné manažérstvo kvality (TQM) 1,00 0,00 

10 Balanced Scorecard 1,00 0,00 

10 Six sigma 1,00 0,00 

10 Activity Based Costing 1,00 0,00 

10 Model výnimočnosti (EFQM) 1,00 0,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2014.  

Podľa charakteristík uvedených manažérskych metód sme zostavili kľúč preškálovania 

odpovedí na druhú otázku v dotazníku tak, aby sme mohli určiť, koľko hotelov zo 

sledovaných respondentov využíva alebo nevyužíva vybrané manažérske metódy. Minimálnu 

frekvenciu používania, na základe ktorej budeme považovať manažérsku metódu za 

používanú znázorňuje tabuľka 3. Ak hotel využíva uvedenú metódu menej často ako je určená 

minimálna intenzita využívania, budeme považovať danú metódu za nepoužívanú.  

Tab. 3: Minimálna intenzita využívania manažérskych metód 

Poradie Manažérska metóda 
Minimálna intenzita 

využívania 

1 Riadenie vzťahov so zákazníkmi Mesačne 

2 Sociálne média Týždenne 

3 Riadenie interných vzťahov Mesačne 

4 Outsourcing Mesačne 

5 Kontroling Mesačne 

6 Benchmarking Mesačne 

7 Riadenie vzťahov s dodávateľmi Mesačne 

8 Stategické plánovanie Ročne 

9 Kľúčové schopnosti Ročne 

10 Komplexné manažérstvo kvality (TQM) Mesačne 

11 Balanced Scorecard Mesačne 

12 Six sigma Mesačne 

13 Activity Based Costing Mesačne 

14 Model výnimočnosti (EFQM) Mesačne 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2014.  

Na základe preškálovania odpovedí môžeme tvrdiť, že medzi najpoužívanejšie manažérske 

metódy v sledovaných hoteloch patrí riadenie vzťahov so zákazníkmi a strategické 

plánovanie, ktoré využíva 86 % sledovaných hotelov. Nasleduje riadenie interných vzťahov, 

kontroling, outsourcing, benchmarking, sociálne média, riadenie vzťahov s dodávateľmi 

(tabuľka 4). 
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Tab. 4: Využívanie manažérskych metód  

Poradie Manažérska metóda 
Využíva Nevyužíva 

Počet Podiel v% Počet Podiel v % 

1 Riadenie vzťahov so zákazníkmi 19 86 3 14 

1 Stategické plánovanie 19 86 3 14 

2 Riadenie interných vzťahov 18 82 4 18 

3 Kontroling 17 77 5 23 

4 Outsourcing 16 73 6 27 

4 Benchmarking 16 73 6 27 

5 Sociálne média 15 68 7 32 

6 Riadenie vzťahov s dodávateľmi 14 64 8 36 

7 Kľúčové schopnosti 10 45 12 55 

8 Komplexné manažérstvo kvality (TQM) 0 0 22 100 

8 Balanced Scorecard 0 0 22 100 

8 Six sigma 0 0 22 100 

8 Activity Based Costing 0 0 22 100 

8 Model výnimočnosti (EFQM) 0 0 22 100 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2014.   

V prípade sledovaných hotelov sme nezaznamenali využívanie metód manažérstva kvality 

TQM a EFQM. Respondenti nevyužívajú metódy strategického manažmentu - balanced 

scorecard a six sigma ani metódu ABC (Activity Based Costing).   

Durkáčová (2012) aplikovala vybrané manažérske metódy pri prieskume vo 

výrobných podnikoch na Slovensku. Na základe 110 vyplnených dotazníkov z podnikov 

pôsobiacich u nás, s obratom vyšším ako 5 mil. eur, uvádza poradie ich využívania. 

Tab. 5: Využívanie manažérskych metód vo svete a na Slovensku v roku 2010 

Poradie Vo svete Na Slovensku 

1 Benchmarking Strategické plánovanie 

2 Strategické plánovanie Analýzy zákazníkov 

3 Stanovenie vízie a plánu Riadenie vzťahov so zákazníkmi 

4 Riadenie vzťahov so zákazníkmi Podpora interných inovácií 

5 Outsourcing Zákaznícke podnety na inovácie 

6 Balanced Scorecard Modely cenovej optimalizácie 

7 Kľúčové schopnosti Zameranie sa na kľúčové oblasti 

8 Riadenie zmien Segmentácia zákazníkov 

9 Strategické aliancie Nástroje na udržanie lojality  

10 Segmentácia zákazníkov Krízové plánovanie 

Prameň: Durkáčová, Kádárová, 2012, s. 38. 

V porovnaní s celosvetovým trendom Slovensko výrazne zaostáva vo využívaní manažérskej 

metódy balanced scorecard, benchmarking a strategické aliancie. V porovnateľnej miere sa na 

Slovensku v podnikoch aplikuje manažérska metóda strategické plánovanie a riadenie 

vzťahov so zákazníkmi a o niečo väčší dôraz kladú slovenské podniky na ich kľúčové 

schopnosti a segmentáciu zákazníkov.  

Šiška a Matýsek (2007) uskutočnili v roku 2007 prieskum v Českej republike na vybranej 

vzorke 291 podnikov. Cieľom ich prieskumu bolo zistiť, aké metódy a systémy využívajú 

české podniky pri meraní výkonnosti. Na základe výsledkov konštatovali, že v podnikoch 

v Českej republike sa využíva prevažne najstarší druh manažérskeho účtovníctva úplných 
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nákladov, kombinovaný s princípmi kontrolingu. Vyšší záujem dosiahli metódy zamerané na 

riadenie kvality, TQM, teória obmedzení, balanced scorecard, výnosový manažment 

a reinžiniering podnikových procesov. 

Pawliczek (2013) vo výsledkoch prieskumu využívania moderných manažérskych metód 

v 722 výrobných podnikoch v Česku a na Slovensku uvádza, že medzi najpoužívanejšie 

manažérske metódy súčasnosti patrí analýza SWOT, ktorú využíva 54,2 % z celkového počtu 

respondentov, metóda TQM (22,4 %), SMART (20,6 %), kaizen (16,8%), six sigma (16,8 %), 

kľúčové ukazovatele výkonnosti (14,0 %), lean (10,3 %), EFQM (8,4 %) a metóda balanced 

scorecard, ktorú využíva 7,5 % respondentov. Výsledky prieskumu okrem toho poukazujú na 

to, že podniky, ktoré majú zavedené manažérstvo kvality na základe noriem kvality ISO 

(9000 a 14000) využívajú moderné manažérske metódy vo väčšej miere ako tie podniky, 

ktoré ich zavedené nemajú.   

Významné rozdiely vo využívaní moderných manažérskych metód nezaznamenali ani 

v Poľsku. Lisinski a i. (2012) uvádzajú, že medzi najvyužívanejšie manažérske metódy 

v poľských podnikoch patrí kontroling, outsourcing, TQM a benchmarking. Metódy 

reinžinieringu a balanced scorecard sa v poľských podnikoch dosiaľ veľmi nevyužívajú. 

Záver 

Na základe výsledkov primárneho výskumu môžeme tvrdiť, že respondenti 22 slovenských 

hotelov na Slovensku najintenzívnejšie využívajú metódu strategickéhp plánovania a riadenie 

vzťahov so zákazníkmi. Pomerne často sa využíva metóda riadenia interných vzťahov a 

kontroling. Sledované hotely vôbec nevyužívajú metódy TQM, EFQM, balanced scorecard, 

six sigma a metódu ABC. Tieto metódy sú medzi hotelovými manažérmi pomerne neznáme. 

V porovnaním s podnikmi iných odvetví hospodárstva doma a v okolitých krajinách 

zaostávajú hotely vo využívaní metód zameraných na manažérstvo kvality. Táto skutočnosť je 

prekvapujúca, pretože práve podniky cestovného ruchu by mali klásť dôraz na kvalitu 

poskytovaných služieb. Metóda balanced scorecard a six sigma sa dosiaľ intenzívne 

nevyužíva ani v podnikoch iných odvetví hospodárstva. Na základe ich popularity v zahraničí 

sa domnievame, že intenzita využívania bude, mať na Slovensku rastúci trend aj v prípade 

hotelov a iných podnikov cestovného ruchu.      
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LOGISTIKA A CESTOVNÍ RUCH 

 

LOGISTICS AND TOURISM 

 

ZDENĚK MÁLEK53, EVA LUKÁŠKOVÁ54, TOMÁŠ ULBRICH55 

 

Abstrakt 

Logistika značnou měrou přispívá ke zvyšování životní úrovně společnosti. Představuje 

významnou složku HDP a bývá považována za důležité odvětví světové ekonomiky. Je 

potřebné zdůraznit význam logistiky v podnicích a firmách, kde zajišťuje optimální tok 

materiálu a zboží, informací a služeb. Stejně tak je tomu ve firmách zabývajících se cestovním 

ruchem.  

Klíčová slova 

Logistika, cestovní ruch, zákazník, služby 

 

Abstract 

Logistics make a significant contribution to increasing the standard of living of society. It is 

an important component of GDP and is considered an important sector of the global 

economy. It is necessary to emphasize the importance of logistics enterprises and companies, 

which ensures optimal flow of materials and goods, information and services. The same is 

true in companies engaged in tourism. 
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Logistics, tourism, customer services 
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Úvod 

Změny a vývoj, kterým prošla naše společnost od roku 1990 při transformaci ekonomiky, jsou 

obrovské. Na měnící se podmínky však museli reagovat firmy a podnikatelé, kteří si chtěli 

zachovat konkurenceschopnost a zůstat významnými hráči na našem i světovém trhu. 

Rozhodující roli v dnešní době v cestovním ruchu hraje zákazník a management má na výběr. 

Uspokojit přání zákazníka, nabízet a plnit podle jeho požadavků a představ nebo realizovat 

nabídku služeb podle svých představ. První varianta vytváří předpoklad pro úspěch nabídky 

na trhu, druhá představuje možnost vážného ohrožení v neuplatnění se na trhu. 

V posledních letech u nás i ve světě roste význam logistiky a logistických metod řízení. 

Logistika není zcela nový obor. Řízení služeb cestovního ruchu a s ním související přeprava, 

ubytování, stravování atd. představují základní předpoklad úspěchu, což není nic nového. 

Nové je spíše označení slovem „logistika“, které postupně nahradilo používání 

ekvivalentních, dílčích pojetí jako jsou „fyzická distribuce materiálu a osob“, „skladování“, 

„manipulace s materiálem“ apod. Používání těchto dílčích pojmů zůstává zachováno s tím, že 

v současnosti a do budoucna slovem „logistika“ budeme označovat především integraci 

dílčích pojmů s cílem dosažení celistvosti logistiky a jejího systémové pojetí v jednotlivých 

oborech. 

1 Význam logistiky  

Logistika se zabývá toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak 

také uvnitř jednotlivých firem, a to včetně různých systémů. Význam celého oboru tkví 

v optimalizaci toků tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady. To plně platí pro 

cestovní ruch a jeho jednotlivé segmenty. Logistika zároveň vytváří předpoklady a garantuje 

to, že se materiál, lidé a požadované služby dostanou včas na správné místo, v požadovaném 

množství a odpovídající kvalitě. Společně s významem logistiky je vhodné si uvědomit  

i následující skutečnosti: 

 pro firmu představuje logistika náklady, které ovlivňují výši zisku, 

 logistika podporuje pohyb a tok mnoha transakcí - zejména prodej zboží a služeb se bez 

logistiky neobejde, 

 narušením některé z logistických činností utrpí veškeré ekonomické aktivity a subjekty v 

rámci logistického řetězce, 

 význam, rozsah a náklady logistiky narůstají s vyspělostí ekonomiky, 

 čím vyspělejší ekonomika, tím větší rozsah logistických výkonů se v ní odehrává, přičemž 

vzrůstá podíl malých a požadovaných dodávek služeb,   

Řízení vztahů se zákazníkem je jedním ze základních předpokladů úspěšného předpokladu 

konkurence ve 21. století. Jedná se o strategii rostoucího významu, do které chce vedení 

výrobních i nevýrobních podniků investovat. Moderní společnosti začínají velice rychle měnit 

svůj pohled na trh. Dříve se orientovaly na vlastní produkty, dnes především naslouchají 

požadavkům a přáním svých zákazníků. Úspěšné společnosti si uvedený trend dobře 

uvědomují, respektují ho a násobí přínosy z něj úspěšnou implementací vybraných systémů.   

Klíčovým úkolem je sběr dat o zákazníkovi. Vytváří informační zdroj charakterizující 

zákazníka a jeho požadavky a na jejich základě jsou vytvářeny specifické personalizované 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
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nabídky. Aktivní přizpůsobování nabídky konkrétním potřebám zákazníků, umožňuje mimo 

jiné získávání nových zákazníků a vede stávající zákazníky k přijetí nových služeb.  

Součástí problematiky řízení vztahů se zákazníky je i zákaznický servis. Problematika 

předprodejního, prodejního a poprodejního servisu je dobře známá, přesto se ukazuje, že se 

neustále vyvíjí a hledá cestu, která umožní nabízet zákazníkovi služby doslova „šité na míru“. 

Projevuje se to v různorodosti a šíři nabízených servisních činností a v pochopení potřeby 

věnovat servisu stále více pozornosti a času.  

2 Customer Relationship Management nástroj pro cestovní ruch 

Customer Relationshisp Management (CRM) je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení 

optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum 

rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran. Péče o zákazníky zahrnuje 

trvalou aktualizaci zákaznických potřeb, motivací a zvyků, kvantifikaci přínosů základních 

funkcí CRM, do kterých spadají oblasti marketingových, prodejních a servisních aktivit, 

využívání zákaznických znalostí a zkušeností při inovaci nabízených produktů. CRM je 

vhodným nástrojem úspěšnosti nabídky a prodeje služeb cestovního ruchu. Jedná se o nástroj, 

který zajišťuje informační podporu realizace logistických cílů v cestovním ruchu. Klíčovými 

úkoly při aplikaci CRM jsou: 

 změna pohledu na uzavíraný obchod se zákazníkem, vnímání v kontextu dlouhodobé 

spolupráce a vzájemně vytvářená a poskytovaná přidaná hodnota; 

 odpoutání se od úzkého pohledu svázanosti produktu s aplikací; 

 přechod od produktového vnímaní k zákaznickému pojetí celkové firemní strategie.  

2.1 Architektura CRM 

Architektura systému CRM je tvořena třemi základními okruhy: 

 Operativní CRM – podpora činností v oblasti prodeje, marketingu a služeb. 

 Analytické CRM – analýza informací o zákaznících. 

 Kooperativní CRM – podpora přímé komunikace se zákazníkem. 

Pokud má být zavedení CRM do podnikové praxe úspěšné, musí být jeho jednotlivé okruhy 

vzájemně funkčně propojeny a především musí být mezi nimi zajištěna kvalitní a permanentní 

komunikace. Je potřebné zajistit transparentní průběh operací a automatickou výměnu dat 

mezi všemi subjekty do transakce zapojenými, tedy nejen do prodeje samotného, 

ale i do činností podporujících tento obchodní proces a činností analyzujících průběh procesu. 
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Obr. 1 Tři základní okruhy CRM 

2.2 Hlavní prvky Consumer Realationship Management 

Hlavními prvky, které tvoří CRM, jsou procesy, technologie a především lidský faktor 

v podobě zákazníků, ale i zaměstnanců společnosti. Tyto tři prvky doplňuje faktor čtvrtý, 

který tvoří přenášené obsahy, tedy informace. 

 

Obr. 2 Prvky CRM 

Aby byla implementace CRM efektivní a finančně návratná, měl by se management 

společnosti cestovního ruchu zaměřit na důkladnou před analýzu a přípravu každého ze čtyř 

hlavních prvků a zároveň na jejich efektivní propojení a zajištění vzájemného souladu 

vykonávaných činností. V některých případech však zaváděním CRM do praxe mohou 

vznikat problémy, které výrazně snižují úspěšnost těchto projektů. Význam a účel těchto čtyř 

prvků spočívá v komplexním pohledu na CRM, nejen v detailním zaměření se na význam 

jeho jednotlivých prvků. 



 

141 

Komplexní pojetí se odráží ve třech rovinách:  

 funkční provázanost všech čtyř prvků CRM; 

 obsahová a funkční provázanost třech základních okruhů CRM; 

 provázanost předprodejních, prodejních a poprodejních aktivit. 

 

3 Vzdělaný logistik – základní předpoklad realizace logistiky v cestovním 

ruchu 

Výuka logistiky je v současné době realizována na většině ekonomických a technických škol 

a fakult univerzitního zaměření. V souladu s Boloňskou deklarací probíhá výuka ve formě 

bakalářského studijního programu, který je tříletý a navazujícího magisterského programu, 

který je dvouletý. Pro dobré fungování firem a zařízení cestovního ruchu může logistik 

s patřičnými odbornými znalostmi a zkušenostmi představovat rozhodující úlohu z hlediska 

naplňování služeb požadovaných zákazníky a zároveň být významným nositelem 

ekonomického přínosu. 

Bakalářský studijní program je obvykle orientován na praktické znalosti a dovednosti, které 

svou úrovní odpovídají požadavkům kladeným na nižší a střední manažerské pozice. 

Navazující magisterské studium je zaměřeno na teoretické znalosti a systémové pojetí 

logistiky. 

Obsahová náplň logistických předmětů bývá zaměřena na logistické přístupy k řešení 

jednotlivých činností souvisejících s různými procesy podnikání. Obsah jednotlivých 

předmětů soustřeďuje poznatky, které zevšeobecňují systémové propojení společného řízení 

informačních, finančních, energetických a hmotných toků od vstupu do firmy, přes zadávání 

požadavků na služby až po jejich realizaci. Náplň studovaných předmětů poskytuje studentům 

informace potřebné pro vyřizování objednávek, informace o způsobech řízení materiálových a 

informačních toků, o finančním řízení logistického výkonu, organizaci logistiky, o systémech 

pro podporu rozhodování, distribuci, tvorbě logistických sítí a dopadech ekologie na logistiku 

(reverzní logistika). Součástí obsahové náplně jsou také poznatky související se získáváním, 

zpracováním a efektivním využitím logistických informací. Minimalizace nákladů, objemu a 

času vynaloženého na logistické netechnologické procesy pomocí sofistikovaných systémů 

jsou dnes zdrojem růstu produktivity výrobních i nevýrobních podniků. 

Současného logistika lze charakterizovat jako vysokoškolsky vzdělaného člověka se 

všeobecným a odborným vzděláním potřebným pro výkon funkcí ekonoma, manažera a 

logistika, který má poznatky a schopnosti samostatně odborně řídit firmu, logistiku firmy, 

podniku a organizace. Je mu vlastní kreativní přístup k problematice logistiky, dokáže 

kvalifikovaně vyhodnocovat informace, formulovat a realizovat potřebná opatření vedoucí k 

dosažení synergického efektu. Disponuje znalostmi z ekonomické teorie, podnikové 

ekonomiky, managementu, marketingu a logistiky.  

Vzdělaný logistik rozumí prvkům, ze kterých se skládá logistický řetězec (Logistics Chain), 

umí je analyzovat, řídit a integrovat tak, aby bylo dosahováno co nejvyšší efektivity. Zná 

vzájemné interakce prvků v logistickém řetězci a je schopen rychle reagovat a řídit logistické 

procesy podle vzniklých situací a změn. Je schopen predikovat krizový problém, umí jej 

přesně formulovat, prezentovat, analyzovat a přijmout opatření k eliminaci jeho důsledků. 

Zvládá řízení rizik. Je jazykově vybaven - ovládá nejméně dva světové jazyky. 
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Závěr 

Logistika představuje významnou součást řízení podniku – firmy v nejširším slova smyslu. To 

platí v plné míře i o firmách realizujících problematiku cestovního ruchu. Vzdělaný logistik, 

který má dostatečné znalosti z procesů v cestovním ruchu a umí řídit logistiku těchto procesů, 

dokáže firmě přinést splnění požadovaných cílů a navíc dosahovat ekonomických úspor. 
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UPLATNENIE KREATIVITY V ROZVOJI PODUNAJSKÉHO 

REGIÓNU CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU 

 

CREATIVITY IN THE PODUNAJSKÝ TOURISM REGION 

DEVELOPMENT IN SLOVAKIA 

 

RADKA MARČEKOVÁ56, MARTINA ZUSKINOVÁ57  

 

Abstrakt 

Stať sa zaoberá analýzou kreativity a kreatívneho potenciálu Podunajského regiónu  

cestovného ruchu na Slovensku. Jej cieľom je charakterizovať kreativitu v skúmanom regióne, 

ktorá sa uplatňuje pri tvorbe produktu cestovného ruchu, analyzovať kreatívny potenciál a 

formulovať návrhy kreatívnych činností, ktoré môžu prispieť k rozvoju regiónu. Zameriavame 

sa na skúmanie kreativity ako predpokladu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky. 

Kľúčové slová 

Kreativita. Kreatívny cestovný ruch. Kreatívna ekonomika. Podunajský región cestovného 

ruchu. 

Abstract 

The article focuses on the analysis of creativity and creative potential in Podunajský tourism 

region. The aim is to formulate proposals of creative economy development in this region. We 

seek to reveal the creative potential of the selected region as well as the creativity degree in 

the region. The assets of the article lie in proposal of creative products and creative activities 

that could lead to the tourism region development. 

Key words: 

Creativity. Creative Economy. Creative tourism. Podunajský tourism region. 
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Úvod 

Trendom v ekonomike je využitie kreativity ako nevyčerpateľného výrobného faktora. 

Kreatívna myšlienka dokáže zvýšiť produkciu aj odbyt bez dodatočného zapojenia práce a 

kapitálu. Pri zrode niektorých celosvetovo významných spoločností (napr. spoločnosť E-bay) 

stála práve kreatívna myšlienka.  

Kreativita má v súčasných podmienkach výrazné uplatnenie aj v rozvoji regiónov cestovného 

ruchu. V období ostrej konkurencie majú snahu odlíšiť sa od konkurencie a využitie kreativity 

na strane ponuky cestovného ruchu môže byť spôsobom, ako vytvoriť netradičný produkt. 

Málo navštevované cieľové miesta môžu prispieť k rastu návštevnosti organizáciou podujatia, 

pri ktorého zrode sa uplatní kreatívna myšlienka. Dôležitá je zároveň kreativita na strane 

dopytu – kreativita samotných návštevníkov. Predmetom kreatívneho cestovného ruchu je 

kombinácia kreativity návštevníka s využitím tradícií a zvykov v cieľových miestach. 

Inovácie založené na kreativite považujeme za jeden zo základných faktorov rozvoja regiónov 

cestovného ruchu. 

1 Teoretické východiská skúmanej problematiky 

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorba. 

J. Boroš (1977) rozumie pod týmto pojmom schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové 

myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal. Podniky na Slovensku aj v zahraničí sa usilujú o 

poskytovanie konkurencieschopných služieb z hľadiska kvality a ceny, čím zároveň ovplyv-

ňujú konkurencieschopnosť krajiny (Ľ. Elexa, Ľ. Šmardová, 2013). J. Kloudová (2009) 

považuje kreativitu za zdroj konkurenčnej výhody. „Ide o konkurencieschopnosť založenú na 

kreativite“ (Kloudová, 2009, s. 247). 

V literatúre v určitých prípadoch dochádza k nedostatočnému rozlíšeniu pojmov kreativita 

a inovácia. D. Sabadka (2009) za inováciu považuje len taký nápad alebo myšlienku, ktorá je 

uvedená do praxe a začne sa používať. „Základným rozdielom medzi inováciou a kreativitou 

je, že kreativita stojí pri zrode myšlienky, zatiaľ čo inovácia je výsledkom tvorivého procesu“ 

(D. Sabadka, 2009, s. 240). S tvrdením sa stotožňuje aj J. Mlákay (2012, s. 501), ktorý 

uvádza, že byť kreatívny znamená „prísť na niečo, čo tu ešte nebolo a hľadať nové spôsoby 

a formy riešenia. Byť inovatívny znamená meniť spoločnosť a jej ekonomiku.“ Môžeme 

konštatovať, že kreativita je hlavným zdrojom inovácií, ktoré sú nevyhnutné a určujúce pre 

rozvoj hospodárstva.  

Kreativita sa stala základom nového ekonomického smeru – kreatívnej ekonomiky. Pojem 

kreatívna ekonomika definovali R. Florida (2006) a J. Howkins (2009). Autori považujú 

ľudskú kreativitu za hlavný zdroj ekonomického rastu. Podľa Konferencie OSN pre obchod 

a rozvoj (2011) je kreatívna ekonomika zdrojom obrovského potenciálu tvorby HDP 

a pracovných miest. UNCTAD predpokladá 10 %-ný priemerný ročný rast svetového HDP 

vplyvom rozvoja kreatívnej ekonomiky. Jej základom je kreativita jednotlivcov.  

Problematika merania kreatívnej ekonomiky je komplikovaná vzhľadom na vysoký stupeň 

ekonomickej a kultúrnej rozdielnosti regiónov. R. Florida (2006) stanovil 3T index kreativity, 

v ktorom vychádzal z technologickej vybavenosti územia, jeho otvorenosti voči novým 

myšlienkam a postupom a z koncentrácie talentu. J. Kloudová (2009) ho doplnila o index 

vedeckého talentu, podiel výdavkov na vedu a techniku z HDP a index tolerancie 

modifikovala na index tvorený čiastkovými indexmi postojov, hodnôt a sebavyjadrenia. 
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Uvedená forma indexov nemá v sektore cestovného ruchu opodstatnenie, použiteľné sú len 

čiastkové ukazovatele. Žiaduce je vypracovanie indexu kreativity v cestovnom ruchu, ktorý 

bude zohľadňovať potreby a požiadavky sektora. 

S pojmom kreatívna ekonomika úzko súvisia pojmy kreatívny priemysel, kreatívne odvetvie 

a kreatívna trieda. Kreatívna trieda je tvorená skupinou osôb, ktorých výsledkom duševnej 

tvorivej činnosti je kreatívny obsah (R. Florida, 2006). Tvoria ju talentovaní ľudia, ktorí 

podporujú nové nápady, pohľady a prijímajú netradičné riešenia (J. Kloudová, 2009). 

Pojem kreatívne odvetvie prvýkrát použilo v roku 1990 britské Oddelenie pre kultúru, médiá 

a šport (DCMS). Jednou z charakteristík kreatívnych odvetví je využitie kreativity a intelektu 

ako primárneho vstupu. Sú to odvetvia, ktoré majú svoj pôvod v individuálnej kreativite, 

zručnosti a talente, ktoré majú potenciál pre tvorbu pracovných miest a vytváranie bohatstva 

prostredníctvom vytvárania a využívania duševného vlastníctva (Creative Industries Mapping 

Document, DCMS, 2001). UNCTAD zaviedla klasifikáciu kreatívnych odvetví, v ktorej sa 

kultúrne dedičstvo skladá z tradičných kultúrnych činností (umenie, remeslo, festivaly, 

slávnosti, oslavy) a jeho súčasťou sú aj kultúrne miesta (archeologické náleziská, múzeá, 

knižnice, výstavy).  

Kreatívny priemysel je podľa J. Howkinsa (2009) súhrnom kreatívnych odvetví. Vnímame ho 

ako nadstavbu kultúrneho priemyslu. Podľa Zelenej knihy o uvoľňovaní potenciálu 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu (Európska komisia, 2010), kultúrny priemysel zahŕňa 

okrem tradičných umeleckých odvetví (divadelné, výtvarné, kultúrne dedičstvo) aj film 

a video, televízne a rozhlasové vysielanie, hudbu, knihy a tlač. Produkty kultúrneho priemyslu 

sú vstupom pre kreatívny priemysel, do ktorého radíme architektúru, dizajn a reklamu.  

„V širšej miere, avšak už nad rámec pojmu používaného v Zelenej knihe, patrí do kreatívneho 

priemyslu aj sektor cestovného ruchu“ (S. Salajová, 2011, s. 4). Prepojenosť cestovného 

ruchu a kreatívneho priemyslu dokazuje prierezový charakter cestovného ruchu58. 

Z dokumentu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Východiská koncepcie na podporu 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2011) vyplýva, že na pôde 

európskeho parlamentu bola predložená otázka doplnenia kreatívnych odvetví aj o kultúrny 

a udržateľný cestovný ruch. Podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky podiel kreatívneho priemyslu na cestovnom ruchu najlepšie vystihuje 

podiel iných služieb na cestovnom ruchu. Podľa satelitného účtu za rok 2008 tento podiel 

predstavoval 9,4 % z celkového objemu 3613 mil. Eur (Východiská koncepcie na podporu 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, 2011). Ak vychádzame 

z informatívnej správy Štatistického úradu SR o Satelitnom účte cestovného ruchu 

v Slovenskej republike (2013), konštatujeme, že športové a rekreačné služby spolu 

so službami kultúry tvoria 15,6 %-ný podiel z celkového podielu odvetví na priamej pridanej 

hodnote cestovného ruchu. 

Kreativitu v cestovnom ruchu vnímame na strane ponuky (kreativita poskytovateľov služieb 

cestovného ruchu), ako aj dopytu po cestovnom ruchu. Kreatívny cestovný ruch umožňuje 

návštevníkom využiť vlastnú kreativitu a zároveň im približuje kultúru, remeslá a zvyky 

navštívenej oblasti. Dochádza k prepojenosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Podľa 

definície UNESCO (In J. Jarabáková, M. Hamada, 2012, s. 137) „kreatívny cestovný ruch 

                                                 
58 Súčasťou ponuky cestovného ruchu sú tradičné umelecké odvetvia súvisiace s kultúrnym dedičstvom, 

architektúra a dizajn sa uplatňujú pri stavbe objektov cestovného ruchu, reklama je dôležitou súčasťou 

marketingového komunikačného mixu so zákazníkmi v cestovnom ruchu ap. 
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vedie k zaangažovaniu návštevníka a k získaniu autentickej skúsenosti, ktorá je spojená 

s učením sa umeniu, s kultúrnym dedičstvom a špeciálnym charakterom cieľového miesta. 

Zároveň spája všetkých, ktorí toto miesto navštevujú a vytvárajú  tzv. živú kultúru“. Jeho 

podstatou je väčšia interakcia návštevníka s navštíveným miestom, ako aj s ľuďmi, ktorí tu 

žijú (www.portal.unesco.org, 2012). Návštevníkom by mal umožniť rozvoj vlastného 

kreatívneho potenciálu. Zmeny v dopyte naznačujú, že súčasných návštevníkov už 

neuspokojuje pasívne vnímanie napr. prvkov kultúrneho dedičstva, ale prejavujú záujem 

o aktívne podieľanie sa na rozvoji miestnych kultúr tak, že sa stanú spolutvorcami vlastného 

zážitku. 

2 Cieľ, materiál a metódy skúmania 

Cieľom state je na základe analýzy kreativity v cestovnom ruchu a analýzy kreatívneho 

potenciálu v Podunajskom regióne cestovného ruchu na Slovensku formulovať návrhy 

kreatívnych produktov a činností, ktoré môžu viesť k jeho rozvoju. Zameriavame sa na 

skúmanie kreativity ako predpokladu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky. Sekundárne údaje 

získavame z dostupnej domácej a zahraničnej knižnej a odbornej časopiseckej literatúry, 

z relevantných internetových zdrojov (najmä zo štatistických údajov spracovaných 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky). Primárnou metódou prieskumu je opytovanie s využitím techniky štruktúrovaného 

rozhovoru. Rozhovory realizujeme so zamestnancami turistických informačných kancelárií, 

so zástupcami inštitúcií, ktoré ponúkajú kreatívne činnosti pre návštevníkov, s členmi 

združení cestovného ruchu a s vedúcimi pracovníkmi pre cestovný ruch vo vybraných 

mestách. Skúmame ponuku kreatívnych produktov a dopyt po ich spotrebe.  

Pri spracovaní sekundárnych údajov využijeme poznatky týkajúce sa indexu kreativity 

(J. Kloudová, 2009). Na posúdenie miery kreativity v jednotlivých regiónoch aplikujeme 

metódu abstrakcie, nakoľko skúmame len štatistické údaje za okresné mestá patriace do 

skúmaných regiónov cestovného ruchu. Pri porovnávaní rozsahu využívania kreativity 

v regiónoch použijeme metódu komparácie. Zároveň v stati využívame metódu indukcie 

a dedukcie, analýzy a syntézy. 

3 Výsledky skúmania 

Sústredíme sa na výsledky analýzy kreatívneho potenciálu v skúmanom regióne cestovného 

ruchu a na výsledky analýzy využívania kreativity na strane ponuky a dopytu, na základe 

čoho formulujeme návrhy na uplatnenie kreativity na strane ponuky cestovného ruchu a na 

strane dopytu po cestovnom ruchu v regióne.  

3.1 Charakteristika Podunajského regiónu cestovného ruchu 

Tabuľka 1 zobrazuje charakteristiku Podunajského regiónu cestovného ruchu z hľadiska 

geografických podmienok, prírodného, agroturistického, historicko-kultúrneho a 

hospodárskeho potenciálu. Ide o predpoklady regiónu pre rozvoj cestovného ruchu, na 

základe ktorých bol región označený ako región z medzinárodným významom z hľadiska 

cestovného ruchu. 
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Tab. 1: Charakteristika Podunajského regiónu cestovného ruchu 

Potenciál Charakteristika 

Geograficko-

demografický 

- rozloha 2658,8 km2 

- okresy Dunajská Streda, Komárno, časti okresov Senec a Nové Zámky 

- počet obyvateľov 256 283 (k 31.12. 2012) 

Prírodný 

- región sa nachádza na Podunajskej nížine v povodí rieky Dunaj (druhá 

najdlhšia európska rieka 

- v prevádzke viacúčelové vodné dielo     Gabčíkovo, areál vodných športov 

medzinárodného významu Čunovo, 

- výskyt najúrodnejších pôd – černíc na území regiónu 

- územie Lužných lesov, patria k najrozmanitejším a druhovo najbohatším 

ekosystémom na Slovensku 

- rieka Dunaj vytvára s ramenami Malým Dunajom a Mošonským Dunajom 

unikátnu vnútrozemskú deltu v priestore medzi Bratislavou a Komárnom 

- Malý Dunaj vytvára s Dunajom a Váhom najväčší riečny ostrov v Európe – 

Žitný ostrov (historické vodné mlyny využívané ako múzeá v prírode 

v obciach Jelka, Tomášikovo, Jahodná, Kolárovo) 

- región ohraničený pohorím Burda 

- -  na území termálne pramene, piesky, íly, štrky (vďaka ich ťažbe vznikli 

jazerá, mnohé v súčasnosti chránené) 

Agroturistický a 

klimatické podmienky 

- výšková členitosť do 400 m n. m. – región súčasťou oblasti s priemernými 

ročnými teplotami 8 – 10 ˚C 

- viac ako 1500 hodín slnečného svitu ročne (najviac na území SR) 

- mierne zimy a dlhé obdobie leta 

- oblasť vhodná na pestovanie teplomilných plodín 

- región patrí k najúrodnejším oblastiam Slovenska 

- región je súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, podmienky 

vhodné na dopestovanie odrôd hrozna náročných na teplo a slnečný svit 

Historicko-kultúrny 

- náleziská dokazujúce osídlenie územia v dobe ľadovej (pästné kliny 

a pazúrikové hroty, pozostatky mamutov vystavené v Žitnoostrovskom múzeu 

v Dunajskej Strede) 

- bohatá história, hospodársko-spoločenský vývoj a rozmanité etnické zloženie 

regiónu, zachovalo sa množstvo kultúrnych a historických pamiatok z rôznych 

historických období 

- dôležité cieľové miesta cestovného ruchu Komárno a Dunajská Streda 

- v Komárne vybudovaný dôležitý riečny prístav, založené lodenice (pred viac 

ako 100 rokmi) 

- mesto Štúrovo priamo spojené zrekonštruovaným historickým mostom ponad 

rieku Dunaj s maďarským mestom Ostrihom 

- v mestách Komárno a Dunajská Streda existujú významné kultúrne inštitúcie 

(Jókaiho divadlo, Podunajské múzeum v Komárne, Žitnoostrovské múzeum 

a galéria, Vermesova vila – galéria súčasných maďarských umelcov 

v Dunajskej Strede) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013. 
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Charakteristika Podunajského regiónu cestovného ruchu ovplyvňuje možnosti uplatňovania 

kreativity a využitie kreatívneho potenciálu v ňom.  

3.2 Analýza kreatívneho potenciálu v Podunajskom regióne cestovného ruchu 

Skúmame kreatívny potenciál v Podunajskom regióne cestovného ruchu.  Prispôsobujeme 3T 

index (R. Florida, 2006) na podmienky cestovného ruchu. Analyzujeme podiel ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním a výdavky na výskum a vývoj. Napriek 

tomu, že tvorivosť jednotlivcov nemusí byť ovplyvnená vzdelaním (aj jednotlivec s najvyšším 

dosiahnutým základným vzdelaním môže mať kreatívne myšlienky), vzdelanie napomáha 

rozvoju a uplatneniu kreativity v praxi. Jednotlivci získavajú vzdelaním rozhľad, schopnosti a 

zručnosti, ktoré im sprístupňujú možnosť realizovať inovácie. 

Analyzovali sme preto štatistické údaje zamerané na percento populácie s vysokoškolským 

vzdelaním v Podunajskom regióne cestovného ruchu (graf 1). Údaje sme skúmali v časovom 

rade. Región v prieskume reprezentujú hlavné okresné mestá (Komárno, Nové Zámky 

a Dunajská Streda).  

Medziročne je z dlhodobého hľadiska evidentný rast podielu ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním v regióne, čo svedčí o raste potenciálu ľudského 

kapitálu v ňom.59 

 

 

Graf 1 Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy regionálnej štatistiky RegDat, 2013. 

 

V súlade s predpokladom, že kreatívna trieda sa uplatňuje najmä v mestách a regiónoch 

s vyšším kreatívnym potenciálom analyzujeme jej podiel v Podunajskom regióne cestovného 

ruchu. Za najvýznamnejšiu časť populácie pre cestovný ruch považujeme ekonomicky 

aktívnu populáciu zamestnanú v ubytovacích a stravovacích službách, v oblasti umenia, 

                                                 
59 Celoštátne sa podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním zvýšil zo 7,8 % v roku 

2001 na 13,8 % v roku 2011. V stratégii rastu Európskej únie Európa 2020 je stanovený záväzok pre oblasť 

vzdelávania, podľa ktorého by jednotlivé krajiny Európskej únie mali do roku 2020 dosiahnuť 30 %-ný 

(hodnota platná pre Slovensko) až 40 %-ný podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov vo veku od 30 do 34 

rokov.  



 

149 

zábavy a rekreácie, preto sme sa sústredili na jej skúmanie. Na základe analýzy priemerného 

evidenčného počtu zamestnancov podľa klasifikácie ekonomických činností Sk NACE Rev.2 

konštatujeme, že podiel zamestnaných v ubytovacích a stravovacích službách (cca 7 %), ale aj 

v oblasti umenia, zábavy a rekreácie (cca. 1 %) je v Podunajskom regióne nízky. Nevyhnutné 

je však zdôrazniť, že na štatistické údaje má vplyv rozhodnutie podnikov v čase ich 

registrácie predmetu prevažujúcej činnosti, čo môže viesť k nepresným záverom (ak napr. 

podnik, prevádzkujúci rôzne činnosti vrátane prevádzkovania hotela s kapacitou viac ako 150 

lôžok, uvedie predmet prevažujúcej činnosti stavebníctvo).  

Dôležitým ukazovateľom, ktorý je určujúci pre kreatívny potenciál regiónu sú výdavky na 

výskum a vývoj. Ich výška a koncentrácia, ako aj inovačná sila populácie sú lákadlom pre 

príchod kreatívnej triedy do regiónu. J. Kloudová (2009) určuje index technológie a inovácie 

na základe podielu výdavkov na výskum a vývoj z HDP. Na Slovensku neexistujú relevantné 

štatistické údaje regionálneho charakteru, iba údaje na celoštátnej úrovni. Uvádzajú, že podiel 

výdavkov za rok 2012 dosahuje iba 0,82 %60.  

Z hľadiska cestovného ruchu sú dôležitým ukazovateľom aj investície do inovácií v danom 

regióne. Môžu byť hlavným motívom pre pritiahnutie a udržanie kreatívnej triedy. Žiaduce je, 

aby región disponoval dostatočnou ekonomickou silou, aby bolo možné uviesť kreatívne 

myšlienky jednotlivcov do praxe. V SR sú k dispozícii len štatistické údaje o príleve 

zahraničných investícií do jednotlivých krajov na Slovensku. Z dôvodu, že zahraničné 

investície prúdia prevažne do sektora priemyslu, je náročné určiť presnú výšku investícií 

plynúcich do sektora cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch.  

3.3 Analýza kreativity v Podunajskom regióne cestovného ruchu na strane ponuky 

V Podunajskom regióne je snaha o využitie komplexného potenciálu Dunaja v nadväznosti na 

región ojedinelá. Absentuje ponuka plavby po Dunaji v spojitosti s poznávaním regiónu, príp. 

s ďalšími európskymi mestami. Obľúbenou aktivitou návštevníkov vo vnútrozemskej delte 

Dunaja je splav dunajských ramien. Pri splave Malého Dunaja môžu návštevníci spoznať 

historické vodné mlyny. Južnoslovenskú vinohradnícku oblasť reprezentuje Nitrianska 

kráľovská vínna cesta, súčasťou ktorej je aj Podunajská vínna cesta. Snahu o propagáciu 

vinárskeho regiónu dokumentuje podujatie s názvom Jarné otvorenie vínnych pivníc, spojené 

s degustáciou lokálnych vín miestnych vinárstiev v obciach. Obec Dunajská Lužná organizuje 

podujatie Otvorenie rybárskej sezóny, spojené s pretekmi v love rýb. V obci sa nachádza tiež 

galéria rezbárskeho umenia. V meste Dunajská Streda sa každoročne koná tradičný jarmok.  

3.4 Analýza kreativity v Podunajskom regióne cestovného ruchu na strane dopytu 

V súčasnosti sa dostáva do popredia namiesto pasívneho prijímania poznatkov o regióne 

a jeho tradíciách aktívna účasť návštevníka, v priebehu ktorej má možnosť prejaviť tvorivú 

stránku svojej osobnosti a získať tak neopakovateľný zážitok.  

Analýzou kreatívneho cestovného ruchu v Podunajskom regióne sme zistili, že dostupné 

informácie na webových stránkach, ktoré sa venujú propagácii cestovného ruchu v regióne, 

väčšinou absentujú. O kreatívnych činnostiach sa zmieňuje mesto Nové Zámky, ktoré v rámci 

podujatia Novozámocký jarmok ponúka návštevníkom možnosť vyskúšať si prácu 

regionálnych umeleckých remeselníkov. V rámci podujatia Zámocké country organizátori 

                                                 
60 Predbežný údaj Štatistického úradu Slovenskej republiky platný k 13. 02. 2014. 
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uskutočňujú maliarske sympóziá a návštevníkom ponúkajú možnosť vyskúšať si techniku 

ryžovania zlata. Regionálne združenie Podunajsko (ktoré ale nezastupuje celý región) 

prezentuje Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej, projekt Zachovanie 

ľudových a umeleckých tradícií v regióne Podunajsko, ktorého súčasťou je folklór, dychová 

hudba a umelecké rezbárstvo. 

Vzhľadom na nedostatočnú ponuku kreatívneho cestovného ruchu v Podunajskom regióne 

existuje priestor na navrhnutie jeho uceleného konceptu. Potrebné je zároveň využitie 

tvorivosti návštevníkov, ktoré zatiaľ nie je v cestovnom ruchu na Slovensku rozšírené. Ich 

aktívna účasť na výrobe produktov stimuluje vlastnú kreativitu a zintenzívňuje komplexný 

zážitok.  

3.5 Návrhy na uplatnenie kreativity v Podunajskom regióne cestovného ruchu  

Z názvu Podunajského regiónu vyplýva, že ide o región povodia rieky Dunaj, preto by mal 

jeho rozvoj nadviazať na jedinečnosť európskej rieky. Región má potenciál stať sa 

komplexným kultúrno-prírodným krajinným celkom, ponúkajúcim históriu v symbióze 

s agrárnou krajinou a jej produkciou (pestovanie vínnej révy, teplomilná ovocinárska 

a zeleninárska oblasť), rozmanitú prírodu lužných lesov a ramien. Primárnym predpokladom 

je nájdenie stmeľujúcich identifikačných prvkov, z ktorých najpodstatnejším je rieka Dunaj. 

Dôležitým prvkom je multikultúrna a multietnická koexistencia so spoločným historickým 

a sociálnym vývinom Slovenska a Maďarska, ktorá svojim nadnárodným významom región 

obohacuje a zvyšuje jeho rozvojovú bonitu (Dunaj ako dvojštátna rieka, prepojenie miest 

Komárno - Komárom, Štúrovo – Esztergom). V regióne absentuje využitie fenoménu Dunaja 

pre osobnú lodnú dopravu na území Slovenska61. Využitie lode ako zariadenia cestovného 

ruchu je tak nedocenenou oblasťou záujmu potenciálnych prevádzkovateľov zariadení 

cestovného ruchu. Problémom je aj nedostatočná lokálna infraštruktúra a vybavenosť 

prístavísk na území Slovenska. 

Regionálnym produktom zapojenia lodnej dopravy môže byť vytvorenie plavebného okruhu 

so zastávkami na jednotlivých úsekoch Dunaja s využitím lokálnych zariadení cestovného 

ruchu (napr. kúpaliská v letnom období) a spoznávaním kultúrno-historických objektov 

v spojení s degustáciou vína a lokálnej kuchyne. V prípade, že by išlo viacdňový pobyt, 

žiaduce je poskytovanie komplexných ubytovacích a stravovacích služieb na lodi. Pre 

návštevníkov so záujmom o športové aktivity, príp. pre cieľovú skupiny rodiny s deťmi môže 

byť motivujúca kombinácia spoznávania krajiny po podunajských cyklotrasách a následný 

návrat loďou s precítením atmosféry Dunaja. Dunajskú vodnú cestu je zároveň možné rozšíriť 

o zastávku s panoramatickým výhľadom spájajúcim slovenskú časť Podunajska s mestom 

Esztergom, Pilišským pohorím až po mesto Vyšehrad (Maďarsko). Potrebné je vybudovanie 

vhodného miesta pre prístavisko výletných lodí, ktoré by bolo zároveň nástupnou stanicou 

nekonvenčného dopravného systému (lanová dráha) s výstupom na vyhliadku pohoria 

Burdov. 

Cyklotrasy (i chodníky) je vhodné vybudovať nielen popri pobreží Dunaja, ale aj 

vo vnútrozemí (napr. po vínnej kráľovskej ceste, ktorá prechádza aj južnoslovenskou 

vinohradníckou oblasťou) a po trase vytvoriť menšie cyklokempy, zasadené do miestnej 

krajiny. Infraštruktúra kempingov, ubytovní a ubytovania v súkromí ponúka návštevníkom 

                                                 
61 Slovenské spoločnosti obmedzujú svoju ponuku na úsek Bratislava-Devín-Viedeň, v Podunajskom regióne je 

to krátky úsek Patince-Moča. 
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atmosféru agrárnej krajiny, kde si návštevník okrem vína a miestnych gastronomických 

špecialít môže vychutnať aj chuť ovocia a zeleniny, vypestovaných v systéme ekologického 

poľnohospodárstva. 

V Podunajskom regióne by popri tradičných remeselných činnostiach mohla byť produktom 

kreatívneho cestovného ruchu účasť návštevníkov na typických poľnohospodárskych 

činnostiach na Slovensku. 

Tab. 2: Návrh kreatívnych produktov cestovného ruchu pre Podunajský región 

Návrh produktov Opis produktov 

Produkt zameraný na 

aktívnu účasť na vinobraní 

Účasť návštevníkov na sezónnej práci pri zbere hrozna so zabezpečením 

ubytovania, stravovania v spojení s typickými oslavami. 

Produkt zameraný na výrobu 

vlastného medziproduktu 

z hrozna - burčiaku 

Lisovanie vlastnoručne zberaných plodov viniča, tvorba vinárskeho 

medziproduktu spojená so vzájomnou komunikáciou medzi návštevníkmi 

o stave zrenia plodov za účelom degustácie produktov.  

Produkt zameraný na 

aktívne zapájanie sa do 

agročinností 

Forma pracovného oddychu zaujímavá pre rozvoj mládeže, ktorá môže získať 

základné zručnosti a prehľad o typických poľnohospodárskych aktivitách na 

Slovensku. Aktívny pracovný oddych vhodný ako druh letného poznávacieho 

tábora (podobne ako v iných odvetviach, napr. tábory spojené s rekonštrukciou 

historických pamiatok), pre školy v prírode, ktoré by boli školami v agrárnej 

krajine. Spestrením takýchto pobytov môže byť relaxovanie v termálnych 

kúpaliskách a oboznamovanie sa s históriou a kultúrou regiónu.  

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013. 

Záver 

Cieľom state bolo na základe analýzy kreativity v cestovnom ruchu a kreatívneho potenciálu 

v Podunajskom regióne cestovného ruchu formulovať návrhy kreatívnych produktov 

a činností, ktoré môžu viesť k rozvoju regiónu. V stati sme sa zamerali na skúmanie kreativity 

a kreatívneho potenciálu ako predpokladu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky. Kreatívna 

ekonomika je zdrojom potenciálu rastu regiónu. Tvorivou kombináciou potenciálu územia je 

možné pre návštevníkov vytvárať neustále nové produkty. Priestor existuje aj v spolupráci so 

vzdelávacími inštitúciami, ktoré sprostredkujú aplikáciu kreatívnych myšlienok študentov do 

praxe. Kreatívna ekonomika je zdrojom pracovných príležitostí. Príležitosť je v spolupráci 

subjektov súkromného a verejného sektora a tiež v uplatnení absolventov vysokoškolského 

štúdia odboru cestovný ruch, ktorí môžu vytvoriť a zrealizovať kreatívny produkt založený na 

ponuke výletov do okolia a činností pre návštevníkov ubytovacích zariadení nielen 

v skúmanom regióne cestovného ruchu na Slovensku. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍSTUPY V CESTOVNÍM RUCHU 

 

ENVIRONMENTAL APPROACHES IN TOURISM 

 

TOMÁŠ MAROUSEK62 

 

Abstrakt 

 
Ve světě existují pozitivní zkušenosti s projekty, které přírodního a kulturního dědictví oblastí 

využívají šetrně, zapojují do plánování rozvoje veřejnost a maximálně využívají místních 

zdrojů v podobě znalostí a zkušeností lidí, drobných podnikatelských aktivit a místní 

produkce. Podpora rozvoje těchto zdrojů spočívá v propojení do spolupracujících sítí, 

společné nabídce a profesionálním marketingu oblasti. Pro udržitelnost výsledků projektu pro 

venkovské oblasti se toto ukazuje jako mnohem vhodnější: je tak umožněn vyrovnaný rozvoj 

ekonomické i sociální sféry a zpravidla je tento postup zaměřen i na zlepšování přírodního 

prostředí (nebo alespoň minimalizuje negativní dopady na něj).  

Klíčová slova 

Kulturní dědictví, přírodní dědictví, ekologické hospodaření, životní prostředí 

 

 

Abstract 

In the world there exists positive experiences with projects  that carefully make use of the 

natural and cultural heritage of a region, by connecting the public to the planning 

development and making the maximum use of the local resources in the form of the knowledge 

and the experiences of the people or in the the form of the small-scale business activities and 

the local production. The support of the development of these resources is based on the link of 

the collaborative networks, the joint proposals, and the professional marketing of the region. 

To sustain the project results this appears to be more suitable in rural areas: it is then 

a balanced development of economic and social spheres and usually this process allows even 

a  focus on improving the environment (or at least it minimizes the negative impact on it). 
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Úvod 

Produkty cestovního ruchu šetrné vůči životnímu prostředí. Charakteristika udržitelné 

turistiky:  

 Zaměřuje se na kvalitu zážitku.  

 Zohledňuje sociální rovnost, respektuje potřeby místní komunity.  

 Zaměstnává místní obyvatele a zapojuje je do plánování a rozhodování.  

 Zůstává v mezích možností využití místních zdrojů (minimalizuje negativní vlivy, 

spotřebu energie, efektivně řídí odpadové hospodářství, recykluje).  

 Zachovává celou šířku rekreačních, vzdělávacích a kulturních možností napříč 

generacemi.  

 Je založena na aktivitách, které reflektují charakter místa a regionu.  

 Umožňuje turistovi seznámit se s navštíveným regionem a podporuje jeho zájem o 

komunitu a životní prostředí.  

 Nelimituje ostatní odvětví při uplatňování principů udržitelnosti.  

 Je integrována do místního, regionálního či národního rozvojového plánu.  

 Minimalizuje nepříznivé dopady na místní společenství, kulturní dědictví, krajinu, zvyky 

a živočišné druhy a zároveň podporuje sociální a ekonomickou prosperitu.  

 Zanechá hmotné a sociální prostředí neoslabené, v ideálním případě i zkrášlené, jako zdroj 

pro budoucí požitek.  

 

1 Systémy řízení a certifikace podle environmentálních principů 

v cestovním ruchu  

1.1 Environmentální systémy řízení 

„Ozeleňování“ služeb se v cestovním ruchu projevuje především v hotelnictví a stravování. 

Při markantním nárůstu zájmu o environmentální dopady podnikání nejde jen o zvyšování 

ekologického povědomí podnikatelů, ale především o ekonomické přínosy (úspory nákladů) 

a posilování konkurenceschopnosti podniků (zlepšení image, doložená vyšší kvalita služeb, 

loajalita zákazníků i zaměstnanců). Ekologické principy mohou být uplatňovány na úrovni 

jednotlivých směrnic nebo celého podnikového řízení. V oblasti cestovního ruchu se uplatňují 

především tyto systémy:  

 Green engineering – projektování a výstavba šetrná vůči životnímu prostředí (náročnost 

na zdroje, úspornost provozu z hlediska spotřeby energie a vody a zatížení prostředí 

odpady). 

 Green management - ekologicky šetrné přístupy při řízení podniku.  

 Green marketing – zdůrazňování environmentálně příznivého chování v propagaci (např. 

využívání biopotravin, ekologicky šetrných produktů apod.), zaměření na cílové skupiny 

zajímající se o šetrný cestovní ruch. 

 EMS, EMAS – Environmental Management System: systém řízení procesů ve firmě 

s ohledem na dopady za životní prostředí. Databázi firem s certifikací EMS/EMAS vede 

Ministerstvo životního prostředí. Jednodušší než systém EMAS je aplikace směrnice 

ISO 14001. Cílem těchto systémů je vzájemná provázanost ekologických, ekonomických 
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a sociálních přístupů k podnikání. Při certifikaci jde o hodnocení rozhodovacích variant 

a celkového řízení podniku nejen podle ekonomických, ale i ekologických aspektů.  

1.2 Certifikace ECEAT QUALITY LABEL 

  

Certifikace ECEAT je založena na kvalitě a venkovském charakteru ubytování. Podniky 

usilující o značku jsou hodnoceny podle následujících kritérií:  

 jak poskytují relevantní informace z oblasti životního prostředí a vlastního, 

environmentálně šetrného chování podniku svým hostům, zda je i jednání zaměstnanců v 

souladu se zaměřením podniku, 

 jak podporují ekologické hospodaření, 

 jak nakládají s vodou a energiemi, 

 jak využívají "zelených stavebních technik", 

 jak je nakládáno s odpady, 

 jak podporují šetrnou dopravu,  

 jak přispívají k ochraně přírodního dědictví,  

 jak přispívají k ochraně kulturního dědictví, 

 jak podporují místní ekonomiku. 

Svaz venkovské turistiky a ECEAT poskytují zájemcům o certifikaci metodickou podporu 

a poradenství. Na www.eceat.cz/public/docs/onlinetest.php je možné nezávazně si ověřit, zda 

a jak podnik naplňuje standardy kvality požadované pro udělení značky.  

1.3 Systémy certifikace ekologicky šetrných služeb 

Národní systém certifikace ekologicky šetrných služeb cestovního ruchu je koncipován jako 

nástroj vedoucí k dosažení udržitelnosti v souladu s koncepcí státní politiky cestovního ruchu. 

Realizace systému certifikace je jedním z kroků k zavedení strategických dokumentů 

Evropské komise do praxe.  

 Obr. 1: „The Flower“/Květina – evropská značka ekologicky šetrných služeb cestovního 

ruchu 

Systém ekoznačení platný v Evropské unii je nadnárodní systém, který byl založen na základě 

nařízení rady Evropského hospodářského společenství ze dne 23. března 1992 (EEC No. 

880/92 on a Community eco-label award scheme). Program ekoznačení EU je dobrovolný. 

Přihlásit se do něj mohou jednotliví podnikatelé, a to prostřednictvím národní agentury. 

Odpovědným orgánem pro realizaci evropského programu ekoznačení v České republice je 

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, garantem je Ministerstvo životního prostředí. V 

neprospěch certifikace ze strany malých podniků ve venkovských oblastech prozatím mluví 

finanční náročnost (poplatek při žádosti 9000 EUR, roční poplatky ve výši několika tisíc 

EUR).  
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2 Program Greenways  

Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich 

ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti 

ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, 

jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené 

stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování 

života v jejich obci a komunitě.  

Od roku 1990 se v České republice rozvíjí program zaměřený na udržitelný rozvoj koridorů 

podél vytipovaných turistických tras – zelených stezek (Greenways). Greenways spojují 

přírodu, památky, místní tradice a genia loci míst, která propojují. Mohou být připraveny jako 

dálkové trasy nebo jako kompletní turistický produkt. Dlouholeté zkušenosti z Evropy i USA 

byly pro české prostředí adaptovány v programu, který od roku 1998 koordinuje Nadace 

Partnerství, resp. Partnerství o.p.s. se sídlem v Brně. Partnerství o.p.s. nabízí i další 

metodickou podporu pro stezky budované na tělesech zrušených železnic a rozvíjí speciální 

produkty spojené s šetrným cestovním ruchem (certifikace služeb).  

Greenways je chráněná značka: zájemce o spolupráci může zpracovat projekt, který naplňuje 

poslání a cíle programu, a ucházet se o zapojení do programu. Na základě dohody o 

partnerství má nositel projektu možnost využívat informační, organizační a finanční podporu 

poskytovanou Nadací Partnerství a právo používat ochrannou známku programu. Základem je 

veřejná prospěšnost a neziskový charakter spolupráce. Konkrétní podoba stezek Greenways 

závisí na zdrojích komunity, možnostech využití krajiny a prioritách obyvatel, institucí a 

představitelů zájmových skupin. Společným prvkem je to, že jsou budovány občany a pro 

občany.  

Užitek zelených stezek:  

 Pro dopravu: stezky jsou využívány jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Mohou 

zlepšit dostupnost často navštěvovaných míst a stát se důležitým a bezpečným prvkem 

místní dopravní sítě.  

 Pro zdraví a rekreaci: stezky jsou otevřeny pro řadu aktivit – pěší turistiku, cyklistiku, in-

line bruslaře, letní tréninky běžců na lyžích (podle podmínek i pro běžky v zimě), 

koloběžky apod. Veřejnou dostupností a celoroční využitelností překonávají 

specializované sportovní areály.  

 Ekonomické přínosy spočívají v efektivním využití veřejných i soukromých pozemků, 

stezky mohou zvýšit cenu přilehlých parcel, prostor a zařízení provozovaných v souladu s 

funkcí stezky. Ve spojení se sektorem služeb generují příjmy, vytvářejí pracovní 

příležitosti při budování. 

 Jako prvek územního rozvoje přispívají stezky k naplňování různých funkcí stanovených 

územním plánem pro určité využití (např. zlepšení dopravní obslužnosti, zhodnocení 

liniových krajinných prvků), podporují výsadbu zeleně, tvorbu parkových ploch, ochranu 

a využití břehových porostů.  

 Pro životní prostředí: stezka je praktickou ukázkou, že využívání krajiny může být 

ohleduplné vůči životnímu prostředí. V krajině může být osou pro vegetační větrolamy a 

biokoridory. Může být nástrojem výchovy a osvěty, informovat o hodnotách přírodního 

dědictví.  

 Pro osvětu a vzdělávání: stezka je příležitostí k popisu a interpretaci přírodního, 

kulturního a historického prostředí, na odpočinkových místech mohou být umístěny 



 

157 

zdroje informací o místních zajímavostech. Do projektu stezky se mohou zapojit školy, 

dětské kroužky, místní komunita a spolky. Návštěva stezky může být impulsem k ochraně 

opomíjených památek v okolí.  

 Pro šetrnou turistiku: stezky umožňují návštěvníkům bezprostřední kontakt s přírodním 

a sociálním prostředím, umožňují rozptýlit návštěvnost, monitorovat pohyb a zájem 

návštěvníků, respektovat únosnou návštěvnost environmentálně citlivých míst. 

2.1  Principy rozvoje zelených stezek pro střední a východní Evropu  

Principy vyjadřují základní kroky a zásady, které vedou ve fázi plánování, budování a rozvoje 

stezky k dosažení cílů, zformulovaných v definici zelených stezek.  

 Zelená stezka vždy existuje jako samostatná komunikace nebo trasa vyznačená 

samostatným nezaměnitelným značením v terénu i v mapách.  

 Zelená stezka má ve svém názvu slovo Greenways (v národním nebo anglickém jazyce), 

má svoje téma a pokud je to účelné i své logo.  

 Navrhované stezky respektují a účelně doplňují plány rozvoje území, dopravy a 

cestovního ruchu na všech úrovních. Jsou součástí dopravní politiky sídel a regionů a 

hlavní náplní generelů pěší a cyklistické dopravy.  

 Každá samostatná zelená stezka má hlavního manažera/koordinátora, kterým může být 

fyzická osoba, organizace, instituce či obec. Úkolem manažera je vytvořit širší partnerství 

různých subjektů podél stezky a pečovat o stálý rozvoj a dobrý stav stezky, značení i 

jejího vybavení.  

 Stezky musí splňovat základní nároky na bezpečnost všech jejich oprávněných uživatelů, 

tj. účastníků bezmotorové dopravy, pro které je určena.  

 Zelené stezky jsou součástí veřejné dopravy a vhodně ji doplňují, podporují tzv. 

transmodalitu dopravních systémů.  

 Zelená stezka má směrové značení v terénu podle možností doplněné dalšími prvky 

informačního systému (mapy, interpretační panely) a vybaveností pro uživatele, jako jsou 

odpočívadla, stojany pro kola, mobiliář pro sport a další.  

 Informace o zelené stezce rozšiřují všichni partneři pomocí map, informačních letáků, 

turistických průvodců a specializovaných brožur a to v tištěné i elektronické formě.  

 Všechny aktivity spojené s rozvojem zelené stezky dodržují zásady udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a místního dědictví.  

 

V České republice zatím fungují tyto zelené stezky:  

 

Greenways Praha – Vídeň 

 

 Obr. 2: www.prahawien.greenways.info 

Síť stezek pro cyklistiku, pěší turistiku, jedzce na koni, vodáky. Mezinárodní dálková trasa je 

doplněna 6 regionálními stezkami a produkty (Náglova stezka, Novohradsko, Graselova 

stezka, Greenway řemesel a vyznání, Výtvarná dílna Zahrádky, Greenway Čertovo břemeno).  
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Krakow – Morava – Vídeň 

 

 Obr. 3: http://kmw.grennways.info  

Mezinárodní dálková trasa je součástí polské Jantarové stezky (Amber Trail), která vede až k 

Baltskému moři. Na českém (resp. moravsko-slezském) úseku stezky je jedinečnou 

charakteristikou plánované nejdelší stromořadí tradičních odrůd ovocných stromů, které bude 

stezku doprovázet. Tyto tři trasy jsou nejstarší a jejich koordinátoři mají nejvíc zkušeností s 

programem. Jejich mezinárodní propagaci zajišťuje specializovaná cestovní kancelář 

Greenways Travel Club (www.gtc.com), která nabízí pobytové programy na stezkách s 

kompletním servisem. Součástí ceny za programový balíček je finanční podpora, kterou 

zákazník může darovat vybranému projektu, s nímž se při putování stezkou seznámí.  

Moravské vinařské stezky 
 

 Obr. 4: http://vinarske-stezky.cz  

Program je založen na spolupráci 280 obcí, vinařů a dalších partnerů. Páteřní dálková trasa je 

doplněna 10 stezkami v jednotlivých vinařských oblastech, exkluzivní nabídkou programu 

jsou návštěvy vinných sklepů. Samostatným produktem jsou Sklepní uličky – propagace 

specifického rysu vinařských obcí. Moravské vinařské stezky jsou dlouhodobým projektem 

rozvoje vinařství a turistiky na jižní Moravě a jsou přímo řízeny programem Zelené stezky 

Greenways. Bylo vyznačeno 1090 km cyklistických tras, vydáno deset turistických map, ve 

dvaceti obcích byla vybudována odpočívadla pro cyklisty, vydáno CD pro podnikatele "Jak 

podnikat na vinařských stezkách", zpracována studie záchrany lidové architektury vinných 

sklepů, byly otevřeny internetové stránky http://www.stezky.cz, zorganizována řada seminářů 

pro vinaře a navázána spolupráce s rakouskými vinařskými stezkami. Moravské vinařské 

stezky využívá řada obcí a malých podnikatelů jako nástroj rozvoje šetrné turistiky a podpory 

malého podnikání. Ekonomický přínos je přímo svázán s úctou ke krajině, zachováním 

lidových tradic a obnovou kulturního dědictví spojeného s vinařstvím. V roce 2007 vydala 

nadace partnerství Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy. Kromě všeho jiného je také tím 

nejlepším příkladem a vodítkem pro vinaře, kteří se chystají renovovat vinné sklepy. Od roku 

2009 se po celé jižní Moravě koná  Festival otevřených sklepů, který několikrát ročně 

představuje během jediného víkendu vinaře a jejich vína v několika obcích zároveň. Od té 

doby se z festivalu stala jedna z vrcholných akcí jižní Moravy, na kterou jezdí pravidelně 

2000 návštěvníků z celé České republiky. Prostřednictvím festivalu, který organizujeme pod 

hlavičkou Partnerství, o.p.s., chceme představit autentické prostředí jižní Moravy přímo ve 

sklípcích, pozvednou obraz o kvalitě vín i místních služeb a nabídnout nejvyšší kvalitu místní 

gastronomie.  

3 Stezky dědictví  

"Stezky dědictví" je dlouhodobý program ECEAT, jenž propaguje a rozvíjí unikátní kulturní 

a přírodní dědictví včetně regionální gastronomie pro účely cestovního ruchu. Stezky dědictví 

kladou za cíl zprostředkovat domácím i zahraničním návštěvníkům ty nejlepší zážitky z naší 

http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/sada-10-ks-pohlednic-a-zdarma-pruvodce-sklepnimi-ulickami-jizni-moravy/d-70309/
http://www.otevrenesklepy.cz/
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regionální gastronomie, to nejlepší z našeho gastronomického dědictví a podpořit hrdost na 

chutě a vůně naší země. Cílem je vyhledat podniky, jež mají v nabídce regionální speciality, 

ať už jde o rázovité lidové hostince nebo elegantní restaurace, kde se nabízí vysoká 

gastronomie - haute cuisine. Postupuje se přitom podle jednotných kritérií Stezek dědictví. 

KRITÉRIA PRO PODNIK (stručný přehled, kráceno) 

 Podnik má příslušná oprávnění a povolení k provozování provozovny.  

 Na podnik není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani pojištění, není proti 

němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce, hygienické služby ani jiného 

orgánu státního dozoru.  

 Podnik provozuje provozovnu v souladu s předpisy (hygienickými, technickými, 

bezpečnostními, na ochranu životního prostředí a dalšími.  

KRITÉRIA PRO POUŽÍVANÉ SUROVINY A ZPŮSOB PŘÍPRAVY JÍDEL 

 Žádné z hodnocených jídel (včetně příloh) není připravováno prostým oživením či 

dokončením z průmyslových polotovarů; výjimky posoudí hodnotící komise (připouští se 

například použití zmrazené zeleniny).   

 Pro přípravu jídel jsou využívány suroviny, jež lze běžně produkovat v tuzemsku, 

vyloučeny jsou suroviny cizokrajného původu, jež se v tuzemsku běžně neprodukují; 

výjimkou jsou nepostradatelné suroviny, jež nelze nijak nahradit, například koření.    

 Jsou vyloučeny umělé přísady jako jsou zvýrazňovače chuti, barviva a aromata, 

ztužovače, bonifikátory atp. 

 Podnik věnuje péči použití tuzemských a regionálních produktů a surovin a vhodným 

způsobem propaguje regionální gastronomii (např. sezónními akcemi).  

KRITÉRIA PRO FORMU A ROZSAH NABÍDKY JÍDEL A NÁPOJŮ (jídelní/nápojový 

lístek) 

 Podnik má ve své stálé nabídce nejméně 4 hlavní jídla regionální nebo české kuchyně   

 Pokud podnik nabízí pivo, má ve své nabídce nejméně 1 lokální nebo tuzemské pivo, 

pokud nabízí víno, pak nejméně čtvrtina nabízených vín je českého nebo moravského 

původu; pokud se podnik nachází ve vinařské oblasti, pak nejméně čtvrtina vín pochází 

z této oblasti.  

 Forma nabídky jídel a nápojů má dobrou estetickou úroveň.  

 Forma nabídky jídel a nápojů má dobrou obsahovou úroveň (jídla jsou vhodně popsána).  

 Nabídka jídel a nápojů je kromě češtiny alespoň v jednom, v regionu nejběžnějším cizímu 

jazyku a překlady mají dobrou jazykovou úroveň.     

KRITÉRIA PRO RESTAURACI, JÍDLA, NÁPOJE A JEJICH PODÁVÁNÍ 

 Vybavení restaurace má dobrou estetickou a kvalitativní úroveň.  

 Vybavení restaurace je příjemné, jsou vyloučeny nebo alespoň omezeny zdroje znečištění 

hlukem, kouřem, vizuálního znečištění.  

 Zázemí je v dobrém stavu a dokonalé čistotě.  

 Úprava stolů má odpovídající estetickou úroveň.  

 Servírovací nádobí, příbory, sklo, ubrusy je absolutně čisté a v dobrém stavu.     

 Obsluhující personál je profesionálně dobře připraven (jednotná uniforma, ochota, 

informovanost, preciznost).  

 Způsob podávání jídel a nápojů odpovídá jejich charakteru.    

 Hodnocená jídla i nápoje mají nejméně standardní kvalitu po všech stránkách – estetické, 

senzorické atd.  

http://www.stezky-dedictvi.cz/regionalni-speciality/
http://www.stezky-dedictvi.cz/criteria/
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EKOLOGICKÉ ÚČINKY CESTOVNÉHO RUCHU V CIEĽOVOM 

MIESTE 

  

ECOLOGICAL EFFECTS OF TOURISM AT A DESTINATION 

 

MIROSLAVA MEDVEĎOVÁ63 

 

Abstrakt 

Cestovný ruch slúži na oddych, zábavu a poznanie a životné prostredie tvorí primárne 

predpoklady pre jeho rozvoj. V cieľových miestach s vysokou návštevnosťou a intenzitou 

pohybu návštevníkov dochádza k negatívnym dopadom cestovného ruchu na životné 

prostredie. Naopak, cestovný ruch môže mať aj pozitívne efekty na životné prostredie, kedy 

chráni krajinu a cieľové miesta pred príchodom iných priemyselných odvetví a legislatívnymi 

opatreniami vytvára podmienky na jeho dlhodobú udržateľnosť. Okrem národnej úrovne sa v 

súčasnosti vyzdvihuje aj úroveň medzinárodná a medzinárodné dohovory, ktorých cieľom je 

integrovať všetky záujmy ochrany na území, predovšetkým prírodné a kultúrne dedičstvo. Je 

veľmi dôležité ochraňovať životné prostredie, starať sa o zdroje, ktoré cieľové miesto robia 

výnimočným a priťahujú sem návštevníkov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného 

ruchu aj pre budúce generácie. 
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Abstract 

Tourism serves for a relaxation, an entertainment and for a knowledge and environment 

constitutes primarily preconditions for its development. In the destinations with a high 

intensity of visitors and movement of visitors is very usual problem of the negative impact of 

tourism on the environment. Conversely, tourism can also have positive effects on the 

environment, when protects the countries and the destinations before the arrival of other 

industries and legislative measures are creating conditions for the long-term sustainability. In 

addition to the national level is currently highlights the international level and international 

conventions which are designed to integrate all interests protection in the territory, in 

particular natural and cultural heritage. It is very important to protect the environment, take 

care of the resources that make from the destination the unique one and which attract it for 

visitor, with a view sustainable tourism development. 
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Úvod 

V poslednom období sa čoraz viac dostáva do popredia problematika ochrany životného 

prostredia. Súvisí to s rastom počtu populácie, ale aj s čoraz viac nešetrnejším zaobchádzaním 

s prírodnými zdrojmi. Rovnako tak to platí aj v cestovnom ruchu. Cestovný ruch slúži na 

oddych, zábavu a poznanie a životné prostredie tvorí primárne predpoklady pre jeho rozvoj. 

V cieľových miestach s vysokou návštevnosťou a intenzitou pohybu návštevníkov dochádza 

k negatívnym dopadom cestovného ruchu na životné prostredie. Naopak, cestovný ruch môže 

mať aj pozitívne efekty na životné prostredie, kedy chráni krajinu pred príchodom iných 

priemyselných odvetví a legislatívnymi opatreniami vytvára podmienky na jeho dlhodobú 

udržateľnosť. Cieľom príspevku je na základe teoretických poznatkov vymedziť účinky, ktoré 

rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste má na životné prostredie a rovnako ako životné 

prostredie môže ovplyvniť rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste a tým preskúmať 

ekologické účinky cestovného ruchu v cieľovom mieste.   

1 Vzťah a vzájomný vplyv životného prostredia a cestovného ruchu  

Ekológia má nesporný vplyv na cestovný ruch. Pokiaľ je životné prostredie s vhodnými 

podmienkami pre cestovný ruch ekologicky čisté, ten sa v ňom rozvíja nesporne rýchlejšie a 

efektívnejšie. Je veľmi dôležité, aby prirodzený vzťah človeka s prírodou ostal zachovaný aj v 

súvislosti s cestovným ruchom. Hospodárske aktivity by mali viesť smerom k zachovaniu 

tohto stavu, aj keď s narastajúcim počtom obyvateľstva a s narastajúcou spotrebou je situácia 

často ťažko udržateľná. 

1.1 Teoretické východiská ekologických účinkov cestovného ruchu  

 „Niekoľko málo zázrakov prírody je vypočítateľných, zázrak človeka k nim žiaľ nepatrí.“  

Cestovný ruch ovplyvňuje okolité prostredie v každom ohľade – špeciálne však prostredie, 

v ktorom sa rozvíja. Je to systém otvorený, ktorý je aj výrazne ovplyvňovaný vplyvmi okolia 

(vonkajšieho prostredia). Okrem politického, ekonomického, sociálneho, kultúrneho 

a technologického, mnoho autorov prikladá v súčasnosti význam aj prostrediu ekologickému. 

Tento obojstranný vzťah sa prejavuje aj vo vzťahu cestovného ruchu a životného prostredia.  

„Ekológia je vedná disciplína, ktorej predmetom je skúmanie vzťahov medzi rôznymi živými 

organizmami a prostredím, v ktorom žijú. Cieľom ekológie a ekologických aktivít je 

harmonizovať človeka s jeho životným prostredím, osobitne s prírodou; starostlivosť 

o životné prostredie, šetrnosť k nemu“ (Gúčik, 2004, s. 30). Podľa UNWTO „cestovným 

ruchom sa rozumie činnosť osoby, ktorá cestuje na prechodnú dobu do miesta mimo svojho 

bežného životného prostredia, pričom hlavný cieľ cesty je iný ako vykonávanie zárobkovej 

činnosti v navštívenom mieste“ (Gúčik, 2004, s. 18). Podľa týchto dvoch definícií môžeme 

konštatovať, že cestovný ruch má vplyv na životné prostredie, keďže sa odohráva 

bezprostredne v ňom a takisto aj životné prostredie ovplyvňuje cestovný ruch, keďže vytvára 

podmienky pre jeho rozvoj a je rozhodujúcim determinantom jeho vzniku. Vo vzťahu 

k cestovného ruchu sa kvalita prírodného a kultúrneho prostredia považuje za základný atribút 

atraktívnosti cieľového miesta cestovného ruchu.  

K špeciálnym hodnotám cieľových miest patria lovecké revíry, prírodné rezervácie, chránené 

územia a národné parky. V mnohých prípadoch sú však nevyhnutné úpravy, ako napríklad 
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vytyčovanie trás pre pešiu turistiku, značkovanie ciest, úprava lyžiarskych trás, úprava 

a čistenie pláže a mnohé rozsiahle zásahy do prírody. 

Cestovný ruch by mal slúžiť ako prostriedok relaxácie a oddychu na načerpanie nových síl do 

ďalších aktivít. Ľudia cestujú za pokojom do prostredia, ktoré svojim charakterom ich potreby 

uspokojí. Počet návštevníkov cestovného ruchu má súbežne s počtom obyvateľov stúpajúcu 

tendenciu, čím narastá tlak na cieľové miesta, na potrebu zvyšovania kapacít. Cestovný ruch 

výrazne zasahuje do biosféry. Vplyv nie je taký veľký ako pri iných priemyselných 

odvetviach a zásahy zvyčajne nevyvolajú okamžitú reakciu. Navonok pôsobia len okrajovo. 

Tieto malé zásahy však naštartujú reťazovú reakciu, na konci ktorej nastane výrazná zmena 

(Plesník, 2010).  

Podľa Gúčika (2010) je ekonomický rast a tým aj rast sektora cestovného ruchu sprevádzaný 

zhoršovaním životného prostredia. Znečisťuje sa pôda, voda, ovzdušie, ľudia sa správajú 

koristnícky k prírodným zdrojom a tým sa narúša rovnováha v prírode. Cestovný ruch sa 

vytvára a rozvíja na miestach, kde existujú aj prírodné predpoklady pre jeho rozvoj. Narušenie 

rovnováhy v prírode má potom za následok zhoršenie postavenia, resp. úpadok cestovného 

ruchu v danej oblasti.  

Keby sme chceli odmerať vplyv cestovného ruchu na životné prostredie alebo naopak, vplyv 

životného prostredia na cestovný ruch, bolo by to veľmi zložité. Podľa Lundieho, Dwyera 

a Forsytha (2007) je z dôvodu komplexnosti moderných ekonomík náročné kvantifikovať 

úplný, priamy a nepriamy environmentálny vplyv na tovary a služby (tým aj na cestovný 

ruch). Priamy vplyv sa môže určovať množstvom spotrebovanej energie a vody pre rôzne 

typy zariadení, alebo počtom návštevníkov.  

1.2 Nepriaznivé účinky cestovného ruchu na životné prostredie v cieľovom mieste 

V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa v poslednom období hovorí najmä o negatívnych 

ekologických účinkoch, ktoré spôsobuje. Negatívny vplyv cestovného ruchu na životné 

prostredie zapríčiňuje stav, kedy je počet návštevníkov väčší, ako je únosný limit kapacity 

daného životného prostredia. Nekontrolovateľný rozvoj cestovného ruchu spôsobuje plytvanie 

s prírodnými zdrojmi. Toto so sebou prináša veľký tlak na územie a vedie k dôsledkom ako 

erózia pôdy, stúpajúce znečisťovanie, zbytočné straty prírodných zdrojov, miznutie lesov, ap. 

Okrem územného zaťaženia životného prostredia má cestovný ruch často negatívny vplyv na 

biosféru. Životné prostredie je ohrozované nielen priemyslom a urbanizáciou, ale aj 

samotnými návštevníkmi. Viaceré rekreačné priestory sú znečisťované exhalátmi a odpadom. 

Príliš vysoký počet návštevníkov, ale hlavne ich nesprávny vzťah k prírode sú ohrozovateľmi.  

 „Medzinárodné organizácie cestovného ruchu upozorňujú nielen na priaznivé účinky 

cestovného ruchu na hospodárstvo a spoločnosť, ale aj na negatívne dôsledky jeho 

nekoordinovaného rozvoja, na neetické správanie a konanie subjektov zainteresovaných na 

rozvoji cestovného ruchu“ (Gúčik, 2010, s. 62).  

Prírodné vplyvy zohrávajú pre cieľové miesta kľúčovú úlohu. Príroda môže ale pôsobiť aj 

opačne. Vplyvom živlov sa z atraktívnych miest niekedy stávajú miesta neatraktívne. 

V prípade vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie možno hovoriť o možnosti, ale aj 

o hrozbe. Hrozbou môže byť nekontrolovateľná výstavba výškových budov, odpad 

produkovaný ubytovacími zariadeniami, ap. Toto môže spôsobiť, že návštevníci opustia tieto 

miesta. A tu je príležitosť pre zariadenia, ktoré si uvedomujú, že návštevník začína byť 
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uvedomelý a tvoria produkt šetriaci životné prostredie, za ktorý je návštevník ochotný zaplatiť 

aj vyššiu cenu (Borovský, 2008).  

Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie môžeme rozdeliť do fáz. Vo fáze prípravy 

infraštruktúry pre cestovný ruch dochádza k záberu pôdy, odlesňovaniu, zmenu charakteru 

krajiny výstavbou hotelov, rezortov, komunikácie či ďalších zariadení využívaných 

v cestovnom ruchu. Vo fáze realizácie cestovného ruchu je zreteľné ovplyvňovanie fyzického 

prostredia spotrebou služieb cestovného ruchu, teda realizáciou dopravy, ubytovacích, 

kultúrnych a športových služieb. Životné prostredie môže byť realizáciou cestovného ruchu 

dosť zdevastované a tak dochádza ku situácii, kedy samotný cestovný ruch ničí predpoklady 

pre svoj rast a rozvoj. Väčšinou sa tvrdí, že cestovný ruch sa dá rozvíjať len v zdravom 

a čistom životnom prostredí. Táto myšlienka má určite svoj logický základ, na druhej strane 

však dokážeme v praxi nájsť radu výnimiek, ktoré túto myšlienku vyvracajú. Typickým 

príkladom sú mestské destinácie ako je napríklad Bratislava, či Praha, ktoré z hľadiska čistoty 

ovzdušia, hluku a ďalších parametrov uvedenú podmienku nie úplne napĺňajú. Napriek tomu 

je objem zahraničných príjazdov a prenocovaní niekoľkonásobne vyšší než v „čistých“ 

regiónoch (Palatková, 2011).  

Cestovný ruch má vplyv na životné prostredie a na krajinu hlavne v nasledujúcich oblastiach: 

koncentrácia návštevníkov v cieľovom mieste, preprava účastníkov cestovného ruchu, vplyv 

individuálneho cestovného ruchu v životnom prostredí.  

Koncentrácia návštevníkov má zásadne väčší vplyv v cieľových miestach uprostred 

nenarušenej prírody ako je to napríklad v mestských strediskách. V mestských strediskách bol 

ich výstavbou spôsobený zásadný rozvrat krajiny, s počtom návštevníkov cestovného ruchu 

k tomu narastá množstvo spotrebovanej energie, množstvo odpadu, či väčšie znečisťovanie 

ovzdušia z prepravných prostriedkov. V nenarušenej prírode sa však vplyv cestovného ruchu 

prejavuje vo väčšej miere. Veľmi „dobrým“ príkladom je výstavba lyžiarskych stredísk vo 

vysokých nadmorských výškach. Tie sa väčšinou stavajú často na úrovni hornej hranici lesa, 

kde sú najlepšie poveternostné podmienky. Z ekologického hľadiska tu dochádza 

k nepriaznivým vplyvom, ktoré sú často nenápadné, ale o to horšie. Budovaním priesekov pre 

lanovky a vleky sa narúša celistvosť lesa, otvárajú sa prístupy nepriaznivým prejavom 

počasia, čím sa narúšajú biologické procesy a les rýchlo ustupuje. Dôsledkom toho je rýchly 

odtok zrážkových vôd a zvýšené nebezpečenstvo povodní v nižších polohách. V mnohých 

lyžiarskych strediskách v priebehu ostatných 40 rokov ustúpila horná hranica lesa viac ako za 

100 rokov v minulých obdobiach, kedy jedinou aktivitou v horských oblastiach bolo pasenie 

oviec a dobytku. Negatívom zimných športov je takisto poškodzovanie vegetácie ostrými 

hranami lyží a snowboardov. Preprava účastníkov cestovného ruchu a dostupnosť cieľového 

miesta je dôležitým atribútom návštevnosti cieľového miesta. Čím je lepšia dopravná 

dostupnosť cieľového miesta, tým viac návštevníkov cieľové miesto navštívi. Aj tu je však 

dôležité si uvedomiť ekologický dopad budovania dopravnej infraštruktúry. Hustá cestná 

dopravná premávka je zdrojom plynných a kvapalných odpadov, čo má negatívny vplyv na 

životné prostredie. Pri projektovaní cestnej siete je preto dôležité vyhnúť sa miestam 

s priepustným podložím, ktoré môžu viesť ku kontaminácii podzemných vôd. Rovnako to 

môže byť problém pri uzavretých údoliach a kotlinách, kde sa dlhšie udržujúie výfukové 

plyny. Primárny negatívny efekt z týchto emisií vedie k poškodeniu flóry a fauny  krajiny, 

sekundárny negatívny efekt môže spôsobiť zmenu prílevu slnečného žiarenia na zemský 

povrch a tvorbu kyslých dažďov. Individuálna turistika nemá až taký veľký negatívny 

ekologický vplyv, avšak tiež v značnej miere pôsobí na životné prostredie. Peší turisti 

a cykloturisti mechanicky poškodzujú pôvodnú vegetačnú pokrývku, čím vytvárajú 
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podmienky pre eróziu pôdy a odhadzujú odpadky. Negatívom je aj budovanie chatových osád 

určených pre krátkodobú rekreáciu, kde majitelia často menia drevinné zloženie porastu, 

a tým narúšajú pôvodnú biosféru, mikroklimatické podmienky a charakter územia (Plesník, 

2010). 

„Rozvoj masového cestovného ruchu poškodzuje najmä kvalitu primárnej ponuky ako hlavnej 

atraktivity. Nepriaznivo pôsobí na prírodu najmä motorizácia návštevníkov v cestovnom 

ruchu, exhaláty z dopravných prostriedkov, hluk a vibrácie. Výstavba ciest a letísk zaťažuje 

krajinu i obyvateľstvo. Poľovníctvo a výroba spomienkových predmetov, napr. zo slonoviny, 

hadej alebo krokodílej kože môže znamenať vyhynutie týchto zvierat. Prevádzka na jazerách 

a moriach znečisťuje vody ropnými produktmi. Lyžovanie na ľadovcoch ohrozuje kvalitu 

prostredia, hromadia sa odpadky po návštevníkoch ap. (Gúčik, 2011, s. 62). 

Podľa programu OSN pre životné prostredie (Environmental Impacts, 2001) sa  negatívny 

vplyv cestovného ruchu prejavuje hlavne v oblastiach: 

 voda – voda a špeciálne čerstvá voda je jeden z najohrozenejších prírodných zdrojov. 

Priemysel cestovného ruchu má prebytok spotreby vody najmä v hoteloch, bazénoch, 

golfových areáloch a pre osobné využitie zo strany návštevníkov. Toto vedie k veľkému 

plytvaniu a znevažovaniu vodných zdrojov. V prímorských oblastiach je voda ako 

prírodný zdroj špeciálne veľký problém. Spôsobuje to hlavne horúca klíma a tendencie 

návštevníkov spotrebovať vody viac ako spotrebujú doma. Nadbytok vody sa spotrebuje 

na zavlažovanie golfových areálov, ale takisto pri umelom zasnežovaní v zimných 

mesiacoch v lyžiarskych strediskách; 

 miestne zdroje – cestovný ruch môže vyvolávať veľký tlak aj na miestne zdroje ako 

energie, potraviny a iné nerastné suroviny. Z dôvodu sezónneho charakteru priemyslu 

cestovného ruchu, veľa cieľových miest má často aj niekoľko desiatok krát viac 

obyvateľov v hlavnej sezóne ako v mimosezóne. S týmto súvisí veľký dopyt po týchto 

zdrojoch a takisto aj veľké požiadavky návštevníkov cestovného ruchu (horúca voda, 

vykurovanie, atď.); 

 úpadok krajiny – dôležité zdroje krajiny zahŕňajú minerály, fosílie, lesy a život v nich. 

Stúpajúca tendencia cestovného ruchu a budovanie rekreačných zariadení vytvára tlak na 

tieto zdroje a na ráz krajiny. Priamy vplyv na prírodné zdroje, obnoviteľné aj 

neobnoviteľné, súvisí hlavne s výstavbou ubytovacích jednotiek a infraštruktúry 

cestovného ruchu, s nadmerným využívaním stavebného materiálu. Lesy často trpia 

negatívnym vplyvom vo forme odlesňovania, kedy sa stromy používajú ako palivo. 

Napríklad, jeden turista, ktorý prejde horami v Nepále, spotrebuje štyri až päť kilogramov 

dreva denne; 

 znečisťovanie – cestovný ruch spôsobuje rovnaké znečisťovanie ako aj iné priemyselné 

odvetvia a to emisiami vypúšťanými do ovzdušia, hlukom, plytvaním palivami, 

vypúšťaním odpadových vôd, oleja a chemikálií. Preprava návštevníkov cestovného 

ruchu, či už letecká, cestná, alebo železničná, má neustále stúpajúcu tendenciu. Podľa 

ICAO (International civil airtransport organization) počet pasažierov leteckej dopravy 

vzrástol z čísla 88 miliónov v roku 1972 na 344 miliónov v roku 1994 a ich počet neustále 

rastie. Štúdia zistila, že jeden transatlantický spiatočný let vypustí takmer polovicu CO₂ 
emisií produkovaných všetkými ostatnými zdrojmi (svietenie, kúrenie, využívanie áut, 

atď.), ktoré v priemere spotrebuje jedna osoba ročne (Hillman, 1996). Hluk, ktorý 

spôsobujú lietadlá, autá, autobusy a rovnako aj prostriedky ako snežné skútre, ratraky, 

vodné skútre, atď. je takisto rastúcim problémom, ktorý spôsobuje cestovný ruch. 

Príkladom môže byť, že hluk generovaný snežnými skútrami spôsobuje rušenie lesnej 



 

166 

fauny, ktorá uteká a je ohrozovaná vo svojom prirodzenom prostredí. V oblastiach 

s vysokou koncentráciou atraktivít cestovného ruchu je vážnym problémom aj odpad. Ten 

návštevníci produkujú aj na miestach, kde to nie je žiaduce – v blízkosti riek, na 

vyhliadkových miestach, či popri cestách. Ako príklad, okružné lode po Karibiku 

vyprodukujú 70 000 ton odpadu ročne. V súčasnosti lodné spoločnosti aktívne pracujú na 

zredukovaní tohto počtu a tým znižujú ich vplyv na okolitú krajinu. Odpad z lodí môže 

výrazne znečistiť vodu v oceáne a ohroziť, či usmrtiť živočíchy žijúce v týchto oblastiach. 

V horských oblastiach, turisti generujú takisto veľký podiel odpadu. Turisti na 

expedíciách nechávajú v horách vrecia s odpadom, niekedy dokonca zvyšky svojho 

kempingového výstroja. Konštrukcie hotelov, rekreačných a iných zariadení vedie 

k neustálemu zvyšovaniu znečisťovania životného prostredia odpadovými vodami. 

Odpadové vody znečisťujú jazerá a rieky v blízkosti turistických atrakcií, zaťažujú flóru 

a faunu. Ak sa odpadové vody dostanú do pôdy, môžu vážne ohroziť nielen zvieratá, ale 

takisto aj ľudí;  

 zmena pôvodného charakteru krajiny – cestovný ruch je často integrovaný do štruktúry 

prírodných prvkov a architektonicky mení podstatu krajiny. Veľké rezorty v cieľových 

miestach cestovného ruchu majú odlišný dizajn ako zvyšok krajiny a nekorešpondujú 

s prirodzeným prostredím. Zanedbané územné plánovanie a regulácia budov môže vážne 

narušiť prirodzenú koncepciu životného prostredia a tým ho zaťažiť. „V súčasnosti sa 

takýto jav pozoruje na španielskom pobreží alebo v horských strediskách zimných športov 

vo Francúzsku, kde sa v priebehu niekoľkých rokov stavebného „boomu“ pretvorila 

pôvodne prírodná krajina nie na krajinu kultúrnu, ale na krajinu zdevastovanú necitlivým 

zásahom človeka. Dôsledky takéhoto zásahu do krajiny sú veľmi ťažko odstrániteľné. 

Trpí estetizácia krajiny, vytráca sa atmosféra miesta ako jedného z hlavných motívov 

návštevy. Stredisko cestovného ruchu bojuje s nadmernou environmentálnou záťažou 

odpadmi a výfukovými plynmi, prirodzené biotopy sa vytrácajú. V neposlednom rade, 

krajina utrpí ekonomické straty, lebo dovolenka na takto zničenom mieste nie je príjemná, 

najmä pre mestského človeka, ktorý dovolenku spája s oddychom od mestského života“ 

(Borovský, 2008, s. 30 – 31); 

 fyzický (prírodný) vplyv – atraktívne krajinné oblasti ako pieskové pláže, jazerá, oblasti 

v okolí riek a horské vrcholy a svahy sú najčastejšie zónami charakterizovanými bohatým 

ekosystémom. Typickým fyzickým vplyvom je degradácia takéhoto ekosystému. Pod 

pojmom ekosystém rozumieme geograficky vymedzené územie, ktoré zahŕňa živé 

organizmy (ľudia, rastliny, zvieratá, mikroorganizmy), ich prirodzené okolie (pôda, voda, 

vzduch) a prirodzené cykly, ktoré ich obklopujú; 

 účinky iných priemyselných odvetví na cestovný ruch – vplyv iných priemyselných 

odvetví má často viac dramatický efekt na životné prostredie a môže vážne zasahovať 

cestovný ruch. Olejové škvrny z ropných tankerov môžu v krátkom čase ohroziť turisticky 

atraktívne oblasti. Zasiahnuté bývajú hlavne prístavy a prírodné atraktivity. 

Poľnohospodárstvo je druhým odvetvím, ktoré vážne ohrozuje potenciál krajiny. V tomto 

prípade ide o znečistenie povrchových a podzemných vôd z dôvodu používania 

nebezpečných pesticídov, ktoré ohrozujú aj ľudské životy. Deštruktívne praktiky ako 

nekoordinovaný lov rýb a lovenie rýb chemikáliami priamo ničia koraly a tým aj koralové 

útesy.  

Miera vzájomného ovplyvňovania je závislá na rade faktorov, z ktorých k najvýznamnejším 

patria objem a charakter cestovného ruchu v cieľovom mieste; typ aktivít v cieľovom mieste; 

typ životného prostredia, kde hrozí narušenie, teda jeho citlivosť a zraniteľnosť; riadenie 

a plánovanie cestovného ruchu ako schopnosť rozpoznať, monitorovať a riadiť rozvoj 

cestovného ruchu v udržateľných medziach (Palatková, 2011). 



 

167 

 

Obr. 1: Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie 

1.3 Pozitívne účinky rozvoja cestovného ruchu na životné prostredie 

     Okrem negatívnych účinkov, ktoré má rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste na 

životné prostredie, je tu aj celý rad pozitívnych aspektov. Ako už bolo spomínané, na to, aby 

sa mohol cestovný ruch rozvíjať v tom danom cieľovom mieste je potrebné, aby to bolo 

ekologicky čisté. Preto cestovný ruch zabezpečuje ochranu určitých oblastí, aby sa príroda 

zachovala v ekologicky čistom stave. To, že sa v cieľovom mieste rozvíja cestovný ruch, 

bráni príchodu iných priemyselných odvetví, ktoré výrazne škodia životnému prostrediu 

(ťažký priemysel, poľnohospodárstvo, i.). Prostredníctvom cestovného ruchu sa zabezpečuje 

rekonštrukcia životného prostredia. Ďalším pozitívom je, že opatrenia a zásady trvalo 

udržateľného rozvoja cestovného ruchu uchovávajú cieľové miesto ekologicky čisté, čím sa 

krajina chráni a uchováva prírodné hodnoty pre budúcnosť. Veľa podnikov cestovného ruchu 

sa takisto označujú ako „zelené“ a svojim správaním a podnikovou filozofiou zabezpečujú 

ekologicky čisté prostredie, v ktorom vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Rozvoj 

cestovného ruchu v cieľovom mieste s vhodnými primárnymi predpokladmi obmedzuje 

zásahy do prírodného prostredia,  napríklad využívaním alternatívnych druhov energií, či 

úspornou infraštruktúrou. Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu rovnako zamedzuje 

zábery pôdy, zachováva prirodzený charakter kultúrnej krajiny, tým že ochraňuje prírodné 

atraktivity pred zdevastovaním a znehodnotením. Ďalšie pozitívne aspekty je možné vidieť 

v kapitole opatrení za zlepšenie životného prostredia z pohľadu sektora cestovného ruchu.  

2 Opatrenia na zlepšenie životného prostredia z pohľadu sektora 

cestovného ruchu 

Pri riešení negatívnych vplyvov cestovného ruchu je dôležité, aby bola zachovaná 

komplexnosť riešenia. Toto predstavuje koncepcia udržateľnosti – trvalo udržateľného 

cestovného ruchu. Pri rozvoji cestovného ruchu musí byť zabezpečená ekologická 

udržateľnosť, čo znamená, že cestovný ruch musí rešpektovať udržateľnosť základných 

prírodných procesov, prírodnej diverzity a prírodných zdrojov.  
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Ekonomický rast, konzumný spôsob života, ziskuchtivosť, sebeckosť, to všetko sa stalo 

súčasťou nášho života. Dôsledky tohto rozvoja sa prejavujú na miestnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu je rozvoj, ktorý 

zabezpečí nielen uspokojovanie potrieb súčasných účastníkov cestovného ruchu a miestneho 

obyvateľstva, ale aj ochranu a zachovanie príležitostí pre budúcnosť. Ide o taký manažment 

využívania všetkých prírodných, umelo vytvorených a ľudských zdrojov, ktorý zabezpečí 

nielen uspokojovanie ekonomických, sociálnych a estetických potrieb ľudí, ale aj zachovanie 

kultúrnej identity, podstatných ekologických procesov, biologickej diverzity a systémov 

podporujúcich život. Cieľom tohto rozvoja by malo byť minimalizovanie konfliktov 

vznikajúcich medzi účastníkmi cestovného ruchu a miestnym obyvateľstvom, medzi 

jednotlivými segmentmi trhu, medzi podnikateľskými aktivitami a potrebou zachovania ich 

zdrojov, medzi celkovým rozvojom cestovného ruchu a životným prostredím“ (Kučerová, 

1999, s. 17). Z definície vyplýva, že okrem kultúrnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti 

rozvoja cestovného ruchu, je veľmi dôležitým prvkom environmentálna (ekologická) 

udržateľnosť rozvoja cestovného ruchu pre budúce generácie. 

Podľa Richinsa (2009) na to, aby bol cestovný ruch trvalo udržateľný, slúžia environmentálne 

nástroje. Environmentálna vízia pre udržateľný cestovný ruch zahŕňa uplatňovanie týchto 

nástrojov v praxi a takisto uplatňovanie v manažmente prírodných zdrojov, ktoré sú 

kľúčovými atrakciami pre návštevníka cestovného ruchu. Najdôležitejšími podoblasťami 

pritom ostávajú minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie prostredníctvom 

udržateľných techník, systém požiadaviek pre nové a existujúce budovy, zariadenia 

a zastavané územia; riadenie, údržba a chránenie prírodného dedičstva, ochrana miestnej flóry 

a fauny, minimalizácia straty vzácnych druhov a zachovanie biodiverzity; ochrana prírodných 

zdrojov a atraktivít pre zatraktívnenie a prilákanie ďalších návštevníkov cestovného ruchu.  

Z konkrétnych opatrení, ktorými sa dá dosiahnuť trvalá udržateľnosť rozvoja cestovného 

ruchu z ekologického hľadiska, možno spomenúť rozdelenie dovoleniek; vzdelávanie 

pracovníkov v cestovnom ruchu v oblasti ekologického uvedomenia a manažmentu; príprava 

a vzdelávanie potenciálnych návštevníkom smerom k ekologicky orientovanému cestovnému 

ruchu; diferenciácia podpory rozvoja cestovného ruchu v závislosti od konkrétnych 

podmienok jednotlivých regiónov; plánovanie ako dôležitá súčasť rozvoja; koncentrácia 

rozvoja vo vybraných územiach; ochrana území; koncentrovaná výstavba; zachovanie 

otvorených priestorov; ochrana hodnotných krajinotvorných území; zlepšenie využívania 

existujúcich zariadení, existujúcej ubytovacej kapacity; stanovenie limitov rastu dopytu; 

rozvoj cestovného ruchu len na vhodných územiach, kde je dostatok pracovných síl; 

zvažovanie ekologických výhod a nevýhod rozvoja; podpora rozvoja poľnohospodárstva 

a jeho ochrana; podpora rozvoja verejnej dopravy; ochrana prírodných osobitostí (Kučerová, 

1999). 

Podľa Robinsona a Townera (in: Kučerová, 1999) je potrebné zabezpečiť trvalo udržateľné 

využívanie ekologických zdrojov v systéme cestovného ruchu na základe stanovenia 

štandardov (využívanie ekologických zdrojov pre touroperátorov s vhodne vytvoreným 

monitorovacím systémom a určenie výšky pokuty pre tých, ktorí nedodržia stanovené 

štandardy), vyberania ekologických poplatkov (následne využitie na výskum a iniciatívy 

v rámci trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu), uplatnenia dane z využívania 

prírodných zdrojov.  

„S cieľom ochrany prírodných atraktivít ako zdroja cestovného ruchu musí štát robiť 

opatrenia, napr. vytvárať chránené územia flóry, fauny, starať sa o čistenie odpadových vôd 
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a pláží, vylúčiť návštevnosť zo zaťažených oblastí, zakázať budovať objekty v chránených 

územiach ap. Spolupráca orgánov cestovného ruchu a ochrany prírody je dôležitá najmä 

z hľadiska dlhodobej exploatácie prírodných zdrojov v cestovnom ruchu. V tejto súvislosti je 

žiaduce rozvíjať ekologický cestovný ruch s cieľom jeho udržateľného rozvoja“ (Gúčik, 2011, 

s. 63). 

 Organizácie rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach majú možnosť uplatniť viaceré 

stratégie na dosiahnutie udržateľnosti cestovného ruchu v cieľových miestach: 

 ekologicky únosná kapacita cieľového miesta – vymedzenie oblastí určených k realizácii 

cestovného ruchu s ohľadom na únosnú návštevnosť a vhodné aktivity; 

 vymedzenie zón (zonácia) – vymedzenie teritórií a stanovenie pravidiel prístupu 

a správania v uvedených zónach, nielen pre návštevníkov, ale aj pre domáce obyvateľstvo 

(cieľom je nasmerovanie a rozloženie návštevnosti tam, kde hrozí minimálne negatívne 

pôsobenie cestovného ruchu); 

 ochrana a záchrana – vymedzenie chránených území, ochrana vzácnych druhov 

živočíchov a rastlín (podloženie účinnou legislatívou, kontrolou a účinným vymáhaním); 

 povolenie a licencie – úzke spojenie so zonáciou, vyberanie poplatkov za vstup (cieľom je 

regulácia návštevnosti, monitorovanie návštevníkov, ich spôsob dopravy, zabezpečenie 

financovania tej danej zóny); 

 regulačné opatrenia – uplatňovanie regulačných opatrení vo vzťahu k návštevníkom a ich 

aktivitám; 

 finančné príspevky – výsledkom regulácie a udeľovania povolení a licencií býva efekt 

v podobe finančných príspevkov, ktoré majú priamy a nepriamy dopad a sú odvedené do 

verejného rozpočtu (vstupné a odletové taxy, raftové taxy, dane z predaja, i.); 

 dizajn infraštruktúry -  potrebné je začlenenie do charakteru cieľového miesta a zladenie 

jej nárokov na spotrebu energie a ďalších zdrojov; 

 štandardy kvality životného prostredia – riadenie návštevnosti prostredníctvom kontroly 

počtu a toku návštevníkov a aktivít návštevníkov (metóda zákazov a príkazov, metódy 

založené na vysvetľovaní a osvete), čo vedie k udržaniu návštevnosti mimo citlivých 

oblastí i priestorového a časového rozptylu návštevnosti; 

 prispôsobovanie prostredia – začlenenie ochranných štruktúr a prvkov do prostredia, ide 

o určité spevnenie miesta tak, aby bolo schopné odolať rastúcej návštevnosti;  

 marketingové a vzdelávacie stratégie – vzdelávacie stratégie spolu s propagačnými 

aktivitami majú význam pri tvorbe produktov a konceptov prijateľných pre prírodné 

zdroje cieľového miesta a zvyšujú povedomie o význame čistého životného prostredia. 

Objektom vzdelávacích stratégií sú aj zamestnanci zariadení cestovného ruchu a ďalšie 

subjekty s cieľom osvety; 

 alternatívne zamestnávanie – s osvetou domáceho obyvateľstva súvisí aj ďalší nástroj a to 

uplatnenie možnosti zamestnať sa v cestovnom ruchu ako alternatívy voči iným formám 

ekonomických aktivít, ktoré môžu škodiť životnému prostrediu (napr. 

poľnohospodárstvo); 

 výskum a monitorovanie – výskumné a monitorovacie činnosti sú základom akéhokoľvek 

procesu presadzovania princípov udržateľného cestovného ruchu. Jedná sa o prevádzanie 

aktivít zlepšujúcich porozumenie vzťahov medzi cestovným ruchom a jeho vplyvom na 

životné prostredie, o aktivity a techniky k hodnoteniu dopadov nástrojov a stratégií 

a nakoniec monitorovanie indikátorov udržateľného cestovného ruchu v cieľovom mieste. 

Indikátormi  udržateľného rozvoja cestovného ruchu týkajúce sa ekologického piliera 

môžu byť spotreba vody návštevníka na osobu a deň; emisie CO₂ produkované 

zariadeniami cestovného ruchu; plocha, ktorú zaberajú golfové ihriská, lyžiarske areály 



 

170 

a ďalšie zariadenia; množstvo komunálneho odpadu z cestovného ruchu; podiel 

chránených oblastí; kvalita vody na kúpanie; počet návštevníkov vystavených hluku 

v hoteloch a podobných zariadeniach a i. (Palatková, 2011). 

Činnosť medzinárodných organizácií sa v oblasti udržateľného cestovného ruchu odvíja od 

základného a prvého komplexného dokumentu o udržateľnom rozvoji Zeme, od Agendy 21. 

Znečisťovanie životného prostredia a tým aj úpadok cestovného ruchu v niektorých oblastiach 

viedlo Organizáciu spojených národov (OSN) v roku 1995 k usporiadaniu medzinárodnej 

konferencie o Zemi. Výstupom z tejto konferencie bola Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, 

tzv. Agenda 21. Cieľom je umožnenie uspokojenia potrieb návštevníkom cestovného ruchu 

nielen v súčasnosti, ale aj do budúcnosti.  

Je to dokument, ktorý rieši ďalšie využívanie zdrojov, otázku kvality života a budúceho 

rozvoja v globálnom meradle, a to v kontexte problémov rozvojového sveta a odstránení 

chudoby. Za ďalší významný medzník v kontexte udržateľnosti a rozvoja, môžeme považovať 

Deklaráciu tisícročia OSN a jej Rozvojové ciele tisícročia prijaté 189 krajinami v roku 2000. 

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) hrá takisto dôležitú rolu aj v oblasti 

udržateľného cestovného ruchu. Základnými nástrojmi je účasť UNWTO pri príprave 

dokumentov, ktoré sa udržateľnosti cestovného ruchu týkajú alebo ich prijímanie. Aktivity, 

ktoré vykonáva spočívajú v plánovaní udržateľnosti, zhromažďovaní príkladov skúseností 

z praxe, stanovovanie indikátorov cestovného ruchu aj v podpore certifikačných systémov na 

báze udržateľnosti. Popri UNWTO sa na presadzovaní princípov udržateľného cestovného 

ruchu podieľajú aj ďalšie organizácie a to World Travel and Tourism Council (WTTC), 

Pacific Asia Travel Association (PATA) a United Nations Environmnet Program (UNEP). 

Ďalšie kroky k presadzovaniu princípov udržateľnosti je možné nájsť v integračných 

zoskupeniach, hlavne v Európskej únii. Aktivity uvedených medzinárodných organizácií 

a zoskupení majú spoločný základ v zásadných dokumentoch týkajúcich sa udržateľného 

cestovného ruchu, ku ktorým patrí Agenda 21 a Agenda 21 pre cestovný ruch. Agenda 21 je 

akčný plán prijatý 182 vládami na konferencii o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro 

v roku 1992. Ide o prvý dokument svojho druhu a zaoberá sa plánom zaistenia udržateľného 

rozvoja Zeme. V sekcii bola riešená ochrana a správa prírodných zdrojov, témy ako 

atmosféra, dažďové pralesy, oceány, rádioaktívny odpad, biodiverzita. Agenda 21 oslovuje 

vlády, podnikateľov, odbory, obyvateľov a ďalšie skupiny. Jednoznačne presadzuje nutnosť 

zahrnúť ceny prírodných zdrojov do bohatstva národov, zahŕňa princípy úhrady škôd 

znečisťovateľom a iné. Presadzuje nutnosť posudzovať vplyv projektov na životné prostredie 

pred ich realizáciou. Agenda 21 pre cestovný ruch sa obracia na podnikateľskú sféru, vlády 

a ďalšie organizácie a vychádza z Agendy 21. Základným cieľom je vytvorenie systému 

a mechanizmu k uznaniu významu udržateľnosti a premietnutie významu udržateľnosti do 

rozhodovania, rovnako ako realizáciu aktivít vedúcich k zaisteniu udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu (Palatková, 2011).  

Na posilnenie trvalo udržateľného rastu Európska únia takisto vytvorila legislatívny rámec na 

ochranu európskych lokalít voľnej prírody a biotopov a podporila vznik súvislej siete 

chránených území členských štátov Európskej únie Natura 2000 ako spoločné európske 

dedičstvo (ochrana prírodných zdrojov vo vzťahu k manažmentu chránených lokalít a ochrana 

prírody sa vníma ako integrálna súčasť politiky využitia územia) (Borovský, 2008).   
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2.1 Ekologický cestovný ruch 

Životné prostredie je veľkou príležitosťou pre rozvoj cestovného ruchu. Zhoršujúca kvalita 

v mestách a v mestských strediskách vytvára možnosti pre rozvoj cestovného ruchu mimo 

urbanizovaných území, v rekreačnom prostredí. Opakom masového cestovného ruchu, ktorý 

negatívne ovplyvňuje životné prostredie a tým aj rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste,  

je ekologický cestovný ruch. Pojem ekologický cestovný ruch býva často zamieňaný 

s pojmom udržateľný cestovný ruch. Pojem ekologický cestovný ruch (zelený cestovný ruch, 

mäkký cestovný ruch, alternatívny cestovný ruch, šetrný cestovný ruch, zodpovedný cestovný 

ruch) je však pojem užší.  

Ekologický cestovný ruch je zodpovedné cestovanie do prírodných oblastí, ktoré zachováva 

životné prostredie a udržuje blahobyt miestneho obyvateľstva. Z hľadiska zásad a princípov je 

ekologický cestovný ruch akceptovaním udržateľného cestovného ruchu, avšak oproti tomuto 

je udržateľný cestovný ruch, ktorý je označovaný ako filozofia, či koncept, ekologický 

cestovný ruch skôr kombináciou zdrojov (krajina, flóra, i.), aktivít (potápanie, fotografovanie, 

i.) a služieb (základné, doplnkové služby cestovného ruchu), ktoré sú realizované na trhu 

cestovného ruchu (Palatková, 2011). „Ekologický cestovný ruch sa netýka len návštevníkov, 

ktorí sa stotožňujú s prírodou a snažia sa ju chrániť, ale aj ponuky regiónov v cestovnom 

ruchu a podnikateľov. Nositeľom dopytu po ekologickom cestovnom ruchu sú ľudia so 

špeciálnym záujmom o ochranu životného prostredia, osobitne prírody a kultúry, ale aj tí 

návštevníci, ktorí si želajú do svojho programu pobytu zahrnúť výlet do prírodnej rezervácie 

ako súčasť poznávania a oddychu. Ekologický cestovný ruch prispieva k trvalo udržateľnému 

rozvoju cestovného ruchu. Predpokladá využívanie lodnej a železničnej dopravy, stanovenie 

limitných kapacít počtu návštevníkov v cieľových miestach, dizajn a architektúru budov 

zodpovedajúcu prírodnému prostrediu a využívanie nových úsporných technológií“ (Gúčik, 

2010, s. 83).  

Medzi základné kritéria ekologického správania sa organizátorov zájazdov patrí doprava 

počas dovolenky pešo, na bicykli; využívanie prostriedkov verejnej dopravy; cestovanie 

v malých organizovaných skupinách; ubytovanie v malých, pre krajinu typických 

zariadeniach, ktoré sú v správe miestneho obyvateľstva; školenie zamestnancov o ochrane 

prírody; starostlivosť a zabezpečovanie úspory energie, vody a odpadu; zber odpadu (Gúčik, 

2010). 

Pozitívne účinky ekologického cestovného ruchu sú, že prináša úžitok všetkým obyvateľom 

cieľového miesta a takisto aj návštevníkom cestovného ruchu; vytvára pracovné príležitosti a 

pracovné miesta pre miestne obyvateľstvo v sektore menej škodlivom pre životné prostredie, 

ako sú iné priemyselné odvetvia; prináša prostriedky pre obce a miestne samosprávy; iniciuje 

zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt a pamiatok územia (obce, regiónu); umožňuje 

podnikať relatívne širokému okruhu potenciálnych podnikateľov; podporuje podnikanie 

v nadväzných a zabezpečujúcich činnostiach a tým vytvára pridanú hodnotu aj pre iné 

odvetvia; rozširuje možnosti trávenia voľného času i pre obyvateľov obce. 

2.2 Ekologický manažment 

„Podnikatelia môžu priamo ovplyvňovať prírodné dedičstvo tým, že budú ako súčasť svojich 

produktov ponúkať aktivity, ktoré sú ekologicky únosné, minimalizovať odpad, spotrebu 

obmedzených zdrojov energie a pitnej vody, používať miestne suroviny a nakupovať ich od 

miestnych dodávateľov, školiť personál ap. Filozofia ekologicky orientovaných hotelov sa 
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zakladá na spolupráci hostí a využití prírody, zdravej strave a aktivitách, ktoré nepoškodzujú 

životné prostredie. K ekologizácii cestovného ruchu musia prispieť aj organizátori zájazdov“ 

(Gúčik, 2010, s. 84). Zo strany dopytu možno zaznamenať v poslednom období aj značný 

nárast záujmu po ekologicky orientovaných produktov. Tu sa ukazuje šanca pre stranu 

ponuky. „Európska komisia definuje v tejto súvislosti aj pojem spoločenská zodpovednosť 

podniku ako podnikateľskú koncepciu, v rámci ktorej sa spoločnosti rozhodli plniť spoločnú 

povinnosť – utváranie lepšej spoločnosti a lepšieho životného prostredia“ (Nízka, 2007, s. 

113).  

„Funkčná environmentálna politika má stáť na princípe: „čo je výhodné z pohľadu 

environmentálneho, má byť výhodné aj pohľadu ekonomického a opačne“. Ak je tento princíp 

potlačený, vedie to logicky buď k ekonomickému zaostávaniu, alebo k ignorancii 

environmentálneho správania sa s priamym dôsledkom na sociálnu situáciu regiónu v oblasti 

kvality života obyvateľstva daného regiónu“ (Borovský, 2008, s. 29). 

Ekologické zariadenia cestovného ruchu spájajú v sebe autentický dotyk prírody, ekologicky 

šetrný prístup k životnému prostrediu, najmodernejší dizajn a komfort luxusných zariadení do 

nevšedného zážitku pre svojich návštevníkov. Investície do technického a technologického 

vybavenia sú nákladné, ale pomáhajú znižovať spotrebu energií, znižovať objemy odpadu 

a jeho triedenie prispieva k úsporám nákladov za služby. Starostlivosťou o spotrebu potravín 

a neplytvanie nimi zvyšuje krehkú efektívnosť napríklad pohostinských prevádzok. Nejde len 

o marketingovú aktivitu, ale zariadenia týmto spôsobom prispievajú k ochrane životného 

prostredia a dbajú ekologickým rozmýšľaním o svoju ekonomiku (Foxlerová – Kramárová, 

2012).  

Záver 

Tlak, ktorý je vyvíjaný v súčasnosti na prírodu, vedie k potrebe nájsť nové prístupy, ako ju 

chrániť. Okrem ochrany vzácnych druhov rastlín a živočíchov a takisto ochrany území 

prírody sa vyskytuje problém krajiny ako takej, ktorá neustále bojuje s narastajúcim počtom 

obyvateľov a tým aj návštevníkov cestovného ruchu. Je potrebná komplexná starostlivosť 

o územie, ktorá v sebe zahŕňa elimináciu rizík a rešpektovanie, ochranu a zveľaďovanie 

prírodných hodnôt v krajinnom prostredí. Okrem národnej úrovni sa v súčasnosti vyzdvihuje 

aj úroveň medzinárodná a medzinárodné dohovory, ktorých cieľom je integrovať všetky 

záujmy ochrany na území, predovšetkým prírodné a kultúrne dedičstvo, teda ochranu prírody 

a krajiny (Borovský, 2008). Je veľmi dôležité ochraňovať životné prostredie, starať sa 

o zdroje, ktoré cieľové miesto robia výnimočným a priťahujú sem návštevníkov.  

Cestovný ruch treba jednoznačne rozvíjať, keďže ide o oblasť hospodárskej činnosti rýchlo sa 

rozvíjajúcu a pozitívne ovplyvňujúcu ekonomiku krajiny, a ktorá dokonca najmiernejšie 

poškodzuje okolité prostredie, no treba si uvedomiť špecifiká vplyvu cestovného ruchu na 

environmentálne prostredie (Plesník, 2010). 
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BEZPEČNOST A OCHRANA PŘED RIZIKY 

 

SAFETY PROTECTION BEFORE RISKS 

 

MIROSLAV MUSIL64 

 

Abstrakt 

V článku je řešena problematika bezpečnosti a ochrany před riziky. Řešené téma je 

rozčleněno na oblast bezpečnostní strategie zaměřené na místo a na osoby. Je uvedena 

dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky. Dále jsou diskutovány kontroly 

v oblasti bezpečnosti. Je uvedena problematika bezpečnosti práce v gastronomické výrobě. 

Klíčová slova 

Bezpečnost, riziko, kontrola, bezpečnost práce, gastronomie 

 

Abstract 

The article deals with the issues of the security and the protection against the risks. The 

solved topic is focused on security strategy of the persons and the areas. It’s stated the 

documentation of the security and the risk protection. Further there are discussed control 

processes of security. In the end there’s mentioned the issues of occupational safety in the 

gastronomy production. 
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Safety, Risk, Control, Occupational Safety, Gastronomy. 
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Úvod 

I když management bezpečnosti a ochrany před riziky zahrnuje celou řadu oblastí, existují 

některé aspekty, jimž je třeba věnovat prvořadou pozornost. Zejména se jedná o: 

 určení základní strategie a firemní politiky na úseku bezpečnosti a ochrany před riziky, 

zavedení procedur pro kontrolu a vyhodnocování činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany 

před riziky, 

 jasné určení cílů a dosažené úrovně, které musí být ověřitelné a příslušnými pracovníky 

dosažitelné, 

 zavedení systémů soustavného zvyšování znalostí, zlepšování přístupů, motivace a 

informovanosti v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědnosti za 

plnění cílů v této oblasti, 

 zavádění postupů eliminujících potenciální zdroje nebezpečí v provozech u jednotlivých 

zařízení a materiálů a u jednotlivých pracovních postupů prostřednictvím návrhů a 

implementací systémů bezpečné práce a ostatních forem snižování rizik, 

 opatření vedení organizace zajišťující splnění požadavků všech zákonných norem a 

bezpečnostních předpisů. 

Každý systém managementu by měl být charakterizován pro-aktivními strategiemi, tedy 

takovými, které jsou zaměřeny na prevenci úrazů, onemocnění a nehod, zlepšování 

pracovního prostředí a všech faktorů, které je ovlivňují. [6] 

1 Bezpečnostní strategie 

Obecně lze říci, že každá nehoda představuje z hlediska své „oběti" nepředvídatelnou událost 

- neplánovanou, nezamýšlenou a neočekávanou. Ke každé nežádoucí události vede ve většině 

řetězec jednotlivých událostí, které mají řadu přímých i nepřímých příčin. Havárie a nehody 

mohou mít za následek úraz, úmrtí nebo poškození zdraví osob; zničení nebo poškození 

majetku a zařízení; zastavení nebo narušení výrobního nebo pracovního procesu. Jinými 

slovy, vedou prakticky vždy k omezení činnosti organizace a tím jí způsobují jisté 

ekonomické ztráty. Pro-aktivní strategie, soustřeďující se na prevenci těchto událostí, lze 

rozdělit do dvou skupin: 

 Strategie zaměřená na bezpečnost místa. 

 Strategie zaměřená na bezpečnost osob. 

1.1 Strategie zaměřené na bezpečnost místa  

Základním cílem těchto strategií je snížení objektivního nebezpečí hrozícího lidem na 

pracovištích. Tyto strategie se staly nedílnou součástí příslušné legislativy na úseku 

bezpečnosti a ochrany před riziky ve smyslu požadavků na bezpečnost strojů, elektrických 

zařízení, staveb apod. Bezpečnost místa je dána celou řadou faktorů zaměřených na:  
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Bezpečnost provozovny  

Patří sem splnění všeobecných požadavků kladených na bezpečnost pracoviště (jako např. 

stabilita budov, stav podlah, nosnost konstrukcí apod.) a na pracovní prostředí (osvětlení, 

mikroklimatické podmínky - větrání a vlhkost vzduchu apod.). 

Bezpečnost zařízení 

Zabývá se bezpečností nástrojů, strojů a technického vybavení, jejich umístěním, používáním, 

zdroji energie apod. Je třeba brát v úvahu rovněž bezpečnost jednotlivých pracovních operací 

s tímto zařízením, jejich ověřovacím a provozním zkouškám, údržbě a čištění apod. 

Bezpečnost pracovních postupů 

Bere v úvahu všechny faktory ovlivňující jednotlivé pracovní postupy nebo operace, jako jsou 

např. pracovní prostředky, suroviny, postupy při nakládce a vykládce, ergonomické aspekty 

obsluhy strojního zařízení, používání nebezpečných materiálů a substancí, otázky 

vnitropodnikové dopravy apod. 

Bezpečnost materiálů 

Zde je třeba se soustředit zejména na potenciálně zdravotně závadné a nebezpečné 

chemikálie, radioaktivní látky, suroviny všech druhů a na specifická rizika plynoucí z 

manipulace s těmito materiály. Dodavatelé a výrobci jsou povinni poskytnout všechny 

informace týkající se použití, skladování a likvidace těchto látek a operace s nimi budou 

obvykle vyžadovat pečlivé vyhodnocení všech možných rizik.  

Systémy bezpečné práce 

Systém bezpečné práce je definován jako „integrace pracovníků, strojního vybavení a 

materiálů v odpovídajícím pracovním prostředí za účelem dosažení co nejbezpečnějších 

pracovních podmínek". Návrh a zavedení systémů bezpečné práce lze tedy považovat za 

jednu z nejdůležitějších strategií zaměřených na bezpečnost místa. Tato strategie zahrnuje 

plánování, výchovu a výcvik pracovníků a taková organizační a konstrukční opatření, která 

vyloučí rizika a zdroje nebezpečí, která byla součástí předchozích systémů. 

Bezpečnost přístupových a únikových cest 

Zohledňuje požadavky na bezpečný přístup a možnost úniku vztažené jednak na objekt 

provozovny, jednak na jednotlivá pracoviště, která mohou být v mnoha případech vysoko 

nadzemní nebo v podzemní. Patří sem tedy problematika pozemních komunikací, zařízení pro 

práci ve výškách. 

Odpovídající kontrola 

Příslušná legislativa ukládá každé organizaci provádět na všech úrovních řízení dohled nad 

dodržováním všech opatření na úseku bezpečnosti a ochrany před riziky. 
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Kvalifikace a školení pracovníků 

Povinností každého zaměstnavatele je pověřovat úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací. Příslušné legislativní normy rovněž 

ukládají povinnost zaměstnavatele zajistit proškolení všech zaměstnanců i jiných pracovníků 

v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je třeba provést jednak při 

nástupu do zaměstnání, jednak při zařazení na jinou práci nebo pověření jinými pracovními 

úkoly, při nichž je pracovník vystaven novým rizikům (např. při zavedení nového strojního 

vybavení, nových technologií nebo nových pracovních postupů). Pouze řádně proškolení 

pracovníci jsou schopni pracovat bezpečně a zkušenosti ukazují, že v organizacích pečlivě 

dbajících na tuto problematiku dochází k podstatnému snížení nákladů spojených s likvidací a 

odstraňováním následků nehod a s odškodněním za pracovní úrazy, nemoci z povolání. [1] [4] 

1.2 Strategie zaměřené na bezpečnost osob  

Obecně lze říci, že tyto strategie jsou méně účinné než předchozí, a proto také legislativa v 

zemích EU dává jednoznačně přednost kolektivní ochraně před ochranou individuální. Je však 

třeba je používat všude tam, kde není možné vytvořit „bezpečné místo". Velmi časté jsou 

případy, kdy je nutno obě strategie kombinovat. Základním cílem těchto strategií je omezit 

působení nebezpečných faktorů na člověka. Hlavní problém je závislost těchto strategií na 

individuální zodpovědnosti pracovníků za dodržování příslušných předpisů a nařízení (např. 

používání předepsaných osobních ochranných prostředků). Ovládnutí rizika je tak vloženo do 

rukou osob, které si tohoto rizika často nejsou vůbec vědomy nebo je podceňují. Strategie 

zaměřené na bezpečnost osob lze rozdělit do následujících skupin:  

Péče o osoby vystavené riziku ve větší míře  

Na všech pracovištích jsou některé osoby vystaveny jistému riziku ve větší míře než ostatní. 

Kromě toho existují skupiny osob, které jsou obzvlášť zranitelné jistými zdroji nebezpečí 

nebo náchylné ke specifickým rizikům. Typickým příkladem mohou být mladí pracovníci, 

kteří si vzhledem k nedostatku zkušeností nemusí být některých rizik vědomi, dále pak 

těhotné ženy, u nichž hrozí poškození plodu, a invalidé, kteří nejsou schopni zvládnout 

některé úkony. V řadě případů vyžadují tyto osoby trvalou péči, včetně lékařských kontrol;  

Osobní hygiena 

Její význam vystupuje do popředí např. v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku 

alimentárních onemocnění, otravy (požití toxických látek prostřednictvím kontaminovaných 

poživatin nebo nápojů a jejich obalů). Povinností zaměstnavatele je tedy poskytnout 

pracovníkům možnost hygienické očisty (ve zvýšené míře těm, kteří přicházejí do styku 

s potravinami a zabezpečují jejich výdej), zejména před jídlem a před opuštěním pracoviště, 

zajištěním dostatečné kapacity umýváren, sprch apod.;  

Osobní ochranné prostředky 

Poskytování osobních ochranných prostředků je třeba považovat za poslední možnost ochrany 

osob v případě, že ji skutečně nelze zajistit jinak, nebo za přechodné opatření do té doby, než 

dojde k aplikaci některé z výše uvedených strategií zaměřených na bezpečnost místa. V 

žádném případě nelze osobní ochranné prostředky pokládat za dokonalý prostředek ochrany - 

už proto, že vyžadují, aby je osoby ohrožené určitým zdrojem nebezpečí používaly po celou 



 

178 

dobu, kdy jsou danému riziku vystaveni. Zkušenosti ukazují, že je to často těžko splnitelný 

požadavek. Osobní ochranné prostředky lze definovat jako veškeré prostředky a vybavení 

(včetně oděvů chránících před nepřízní počasí), jejichž účelem je ochránit pracovníky před 

jedním nebo více zdroji nebezpečí ohrožujících jejich bezpečnost nebo zdraví, jakož i všechny 

doplňky a úpravy sloužící ke splnění tohoto cíle. Legislativa v zemích EU nutí zaměstnavatele 

nespoléhat na osobní ochranné prostředky jako na jediný prostředek ochrany pracovníků a 

ukládá jim v této oblasti celou řadu povinností. (vhodnost osobních ochranných prostředků; 

jejich opravy, údržba a skladování; informovanost pracovníků o povaze rizik, před nimiž je 

chrání a o účelu a způsobu jejich používání apod.).  

Bezpečné jednání a chování 

Bezpečnostní předpisy zakazují takové jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost a zdraví 

pracovníků. Jako příklad uveďme svévolné narušení nebo odstranění bezpečnostních krytů 

strojů; kouření v místech, kde je to zakázáno; nerespektování předpisů pro řízení motorových 

vozidel; nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.  

Varování před riziky 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s riziky, která jim na pracovišti hrozí. Tato rizika 

musí být uvedena v příslušných dokumentech (hodnocení rizik, stanovení opatření na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), které jsou vyžadovány zákony a bezpečnostními 

předpisy, včetně preventivních opatření pro jejich eliminaci a postupů, jimiž se pracovníci 

mohou před těmito riziky chránit. [1] 

2 Dokumentace v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky 

Účinný management vyžaduje ve všech oblastech zpracování potřebné dokumentace. Pokud 

se týká problematiky managementu bezpečnosti a ochrany před riziky, jde zejména o 

stanovení celkové firemní politiky, jejích cílů a prostředků jejich dosažení včetně určení 

konkrétní zodpovědnosti, jinými slovy jde o stanovení základních pravidel, která pak musí být 

všemi zúčastněnými dodržována.  

Stanovení firemní politiky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Tento dokument je základem pro veškerou činnost vztahující se k bezpečnosti a ochraně před 

riziky. Ve velkých organizacích působících na mnoha místech je často nutné tento dokument 

rozdělit na jednotlivé organizační úrovně (mateřská společnost, divize, jednotlivá pracoviště). 

Tento dokument není statický, ale je třeba jej neustále doplňovat a aktualizovat, zejména 

pokud se týká stanovení individuální odpovědnosti. 

Plnění předem stanovených cílů a dosažených úrovní standardů činnosti v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci je nutno velmi pečlivě sledovat. K tomu slouží celá řada systémů 

sledování - bezpečnostní prověrky, inspekce, audity apod. - které jsou využívány určenými 

zodpovědnými pracovníky k soustavnému sledování a vyhodnocování situace.  

Stanovení cílů a standardů bezpečnosti a ochrany před riziky 

Každá organizace a všichni vedoucí pracovníci by měli mít jasně stanovené a kontrolovatelné 

cíle veškeré činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany před riziky, které by měly být v souladu 
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se standardy stanovenými příslušnými dokumenty. V mnoha organizacích je zavedenou praxí 

vymezit cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany před riziky jako součást popisu práce všech 

pracovníků. 

Popis práce o ně zahrnuje následující položky:  

 účel a náplň práce (základní popis činnosti a její cíle);  

 organizační schéma znázorňující vztahy podřízenosti a zodpovědnosti vztahující se k dané 

práci; specifická data a údaje o práci (počet podřízených, prostorové vymezení 

zodpovědnosti apod.);  

 úkoly, které jsou s výkonem práce spojeny (konkrétní náplň práce);  

 plánovací a organizační aspekty;  

 pracovní kontakty uvnitř i vně organizace;  

 znalosti a zkušenosti (kvalifikace) požadované pro výkon práce, apod. [3] [5] 

3 Kontroly v oblasti bezpečnosti 

V oblasti bezpečnosti je možné aplikovat velké množství kontrol. Jde o to, vybrat takové 

formy kontrol, které přinesou nevětší užitek pro podnik, ale i pro pracovníky. Uvedené 

kontroly jsou jen dílčím výčtem. 

Zákoník práce  

Poslední novela Zákoníku práce stanovuje univerzální zodpovědnost za bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnavateli, jehož činnost musí vést k předcházení nebo omezování rizik, kterým 

jsou vystaveni zaměstnanci a všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. Stanovuje základní preventivní principy a v jednotlivých paragrafech ukládá 

zaměstnavateli ty povinnosti, které vyplývají z individuálních směrnic, patřících pod 

Rámcovou směrnici. Hodnocení rizik se musí aplikovat ve všech oblastech a na všech 

úrovních v podniku.  

Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. v části páté citovaného zákona 

kromě záměny pojmu „pracovnělékařská péče" za „lékařská preventivní péče" a upřesnění 

odkazů na zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

nepublikuje v novele další podstatné změny v této části zákoníku práce. [8] 

Bezpečnostní audity  

Při bezpečnostním auditu se každá oblast činnosti organizace na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podrobí systematickému kritickému zkoumání, jehož primárním cílem je 

snížení ztrát. Do analýzy je zahrnut systém práce jako celek, tedy včetně přístupu a jednání 

managementu výcviku, školení zaměstnanců, všech složek výrobního procesu, systémů 

bezpečné práce, potřeby osobních ochranných prostředků, havarijních plánů apod. 

Bezpečnostní audit se stejně jako audit účetní zaměřuje na odhalení silných a slabých stránek 

činnosti organizace, tentokrát na úseku rizikovosti a bezpečnosti.  

Základem bezpečnostního auditu je rozsáhlý dokument s celou řadou otázek, pokrývajících 

oblast legislativy a bezpečnostních předpisů, předepsané dokumentace, vyhodnocení rizik, 

systémů bezpečnosti a ochrany zdraví, preventivních a kontrolních opatření, informačních 
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systémů, školení a instruktáží atd. Tento dokument je vypracováván na základě předchozích 

zkušeností, analýzy minulých nehod a existujících zdrojů nebezpečí.  

Jedním z možných úskalí bezpečnostních auditů je skutečnost, že i když pokrývají ve většině 

případů široký rozsah problematiky, pracovníci, kteří audit vykonávají, vycházejí pouze z 

připraveného dokumentu a tak se může stát, že některá rizika mohou uniknout pozornosti, 

protože dokumentace je prostě nezahrnuje. Jinými slovy, bezpečnostní audit je natolik účinný, 

nakolik vyčerpávajícím způsobem příslušný pracovník dokumentaci vypracoval. Proto také 

musí být příslušná dokumentace pravidelně aktualizována.  

Při bezpečnostním auditu je třeba jednoznačně dávat přednost jeho kolektivnímu zpracování 

týmem odborníků před individuálním pověřením. na základě bezpečnostního auditu se pak 

vypracovává zpráva, jejíž součástí jsou doporučená krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá 

preventivní a jiná opatření, jejichž zavádění je třeba pravidelně kontrolovat. 

Bezpečnostní prověrky  

Jedná se o detailní zkoumání zaměřené na některé kritické oblasti výrobních operací, jako 

např. bezpeční systémy strojů nebo ruční manipulace s materiálem. V jiných případech jde o 

hloubkové prověření celkové situace v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 

pracovišti, kdy se zkoumá např. činnost managementu zaměřená na bezpečnost a ochranu 

před riziky, pracovní podmínky z hlediska životního prostředí, opatření zaměřená na ochranu 

před vznikem chorob z povolání, hygienické vybavení pracovišť, opatření na prevenci úrazů a 

nehod, systém předávání informací, instruktáží a školení pracovníků i jiných osob tak či onak 

s činností organizace spojených. Výsledkem prověrky je ve většině případů kritická zpráva 

odhalující porušení bezpečnostních předpisů a norem, nebezpečné pracovní podmínky a 

postupy, neadekvátní řídicí a administrativní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nedostatky v zabezpečení strojního vybavení apod. Zpráva je sestavena na principu 

nedostatek - doporučení, přičemž doporučení navrhují příslušná opatření včetně časové 

naléhavosti jejich zavedení v závislosti na míře rizika a finančních nákladech na jeho 

eliminaci nebo snížení. Cílem zprávy je předložit vedení organizace časový program zlepšení 

činnosti na úseku bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jehož plnění je následně 

kontrolováno opakovanými prověrkami a program je dle potřeby aktualizován. [2] 

Bezpečnostní inspekce  

Tyto kontroly provádí pověřený vedoucí pracovník nebo bezpečnostní technik. Inspekce má 

široký základ a zahrnuje kromě jiného prověření celkového stavu údržby, činnosti 

bezpečnostních systémů, čistoty a pořádku na pracovištích, požární ochrany a dalších 

specifických faktorů důležitých pro zajištění bezpečnosti daného pracoviště.  

Plánované pravidelné kontroly  

Na rozdíl od hloubkové bezpečnostní prověrky popsané výše se jedná o všeobecnější kontrolu 

bezpečnosti v daném časovém okamžiku. Cíle kontroly by měly být jasně definovány předem 

a jejím výsledkem je písemná zpráva jednotlivým vedoucím pracovníkům s návrhem 

doporučených opatření.  
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Namátkové kontroly  

Jedná se o neplánovanou kontrolu bezpečnosti pracovišť prováděnou skupinou vybraných 

pracovníků včetně nadřízeného s přímou zodpovědností za dané pracoviště, bezpečnostního 

technika, zástupce odborů, inspektorátu bezpečnosti práce a určených pracovníků obsluhy 

příslušných zařízení. Tato skupina pak zkoumá předem určené aspekty bezpečnosti a ochrany 

zdraví, jako např. čistota a pořádek na pracovišti, zabezpečení strojního zařízení, používání 

osobních ochranných prostředků nebo používání bezpečných pracovních postupů. Tyto 

kontroly se vykonávají v úzké návaznosti na rozhodnutí nadřízených orgánů nebo 

inspektorátů bezpečnosti práce. Opatření vyplývající ze závěrů těchto kontrol je většinou 

nutno provést okamžitě. [1] 

4 Bezpečnost práce v gastronomické výrobě 

V pracovním právu České republiky je bezpečnost a ochrana zdraví při práci charakterizována 

jako souhrn práv a povinností účastníků pracovního poměru a dalších pracovněprávních 

vztahů, které směřují k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví při práci. Povinnosti jsou 

uloženy zaměstnavateli i zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro 

bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příjímáním opatření prevencí rizik. Prevence rizik má 

za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat rizika. 

4.1 Prevence rizik 

V rámci prevence rizik je zaměstnavatel povinen: 

 vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou 

organizací bezpečnosti práce a příjímáním opatření k prevenci rizik, 

 vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. 

Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen vyhodnotit míru rizikovosti a přijmout 

opatření k jejich minimalizaci. 

Zaměstnavatel musí: 

 vyhledat příčiny, které vedou k poškození zdraví, 

 analyzovat (provést rozbor) činností, z hlediska možného ohrožení zdraví, 

 analyzovat strojní zařízení a jeho použití z hlediska možného ohrožení zdraví, 

 analyzují dřívější pracovní úrazy, nehody a onemocnění. 

Po provedení analýzy musí rizika vyhodnotit. Vyhodnocení – znamená posouzení míry rizika 

u všech činností a navržení opatření, včetně ochranných prostředků. Míra rizika je dána 

následujícími faktory: 

 pravděpodobnost výskytu rizika, 

 počet ohrožených osob, 

 četnost vystavení riziku, 

 stupeň možného poškození zdraví. 
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Dokumentace o stanovení rizikovosti obsahuje: 

 popis činností, strojů a zařízení, pro která byla identifikace prováděna, 

 počty zaměstnanců a dobu jejich vystavení působení rizikům, 

 identifikovaná rizika, 

 použité údaje a zdroje (vývoj úrazovosti, zkušenosti u podobných strojů a zařízení), 

 bezpečnostní opatření k odstranění nebo snížení rizik, 

Nelze-li rizika odstranit je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést 

signály, seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní signály mohou být: 

 obrazové, 

 zvukové, 

 světelné. 

Všechny pracovní postupy musí být uskutečněny v souladu s hygienickými a bezpečnostními 

předpisy. [7] 

4.2 Zásady bezpečnosti 

K zásadám bezpečnosti v gastronomii patří: 

 Každý pracovník při příchodu na nové pracoviště musí být seznámen s platnými 

bezpečnostními předpisy. 

 Povinností vedoucích pracovníků je, aby pravidelnými školením seznamovali své 

podřízené se základními předpisy. 

 Pracovníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem a návodem k obsluze zařízení. 

 Důležité opatření proti vzniku úrazu je udržování pořádku na pracovišti (ulička širší jak 

1m). 

 Pracovníci mají povinnost nosit předepsaný pracovní ochranný oděv, vhodnou obuv a 

pokrývku hlavy. 

 Ochranný oděv musí být udržován v čistotě. V některých případech se musí nosit i 

ochranné rukavice a rouška. 

 Složení předepsaného oděvu je závislé na druhu vykonávané práce (bílé kalhoty, blůza, 

zástěra, pokrývka hlavy – někdy + nepropustné zástěry a obuv, kuchaři vydávající pokrmy 

se před výdejem musí převléci). 

 Pokud je při výdeji pokrmu a jeho úpravě na talíři nutné použít rukou, pak musí být ruce 

opatřeny plastovými rukavicemi pro jedno použití. 

Zásady bezpečnosti při práci: 

 Udržovat teplotu pracovních a provozních prostorů. Jsou stanovené teplotní limity na 

pracovišti např. kanceláře 20°C, prodejny 20°C, prodejny masa a mléčných výrobků 

15°C, jídelny 20°C, kuchyně 15°C. 

 Maximálně větrat na základě doporučení. Jsou stanoveny mikroklimatické podmínky pro 

objem vzduchu. 

 Zjistit osvětlení na dostatečné úrovni. Pracoviště by měla být řádně osvětlena, pokud 

možno přirozeným světlem. 

 Udržovat nízkou hlučnost v provozu. Zvýšená hlučnost poškozuje sluchový orgán, vede 

k nesoustředěnosti a snížení pozornosti. 
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 Zabezpečit podlaha čistě umytou a dosucha vytřenou. 

 Uklidit střepiny skla, porcelánu ihned po jejich vzniku, aby byly důkladně zameteny. 

 Přidržovat kluzké předměty nebo potraviny (ryby, zmrazené maso) čistou utěrkou. 

 Seznámit pracovníky při práci se stroji s jejich funkcí obsluhou a čištěním. 

 Plně se soustředit při práci s nožem na práci. 

 Použité nože neodkládat do dřezu mezi nádobí. 

 Nezvedat a nepřenášet příliš těžké předměty. 

 Poskytnout v případě úrazu první pomoc. 

 Vést záznam o všech úrazech. 

4.3 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců 

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a snižování rizika jsou: 

 Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, přijímat opatření k jejich 

minimalizaci, omezovat jejich vznik. 

 Nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými postupy. 

 Nahrazovat nebezpečné technologie, pracovní prostředky, suroviny a materiály méně 

nebezpečnými nebo méně rizikovými. 

 Udílet pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně kontrolovat 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve své firmě. 

 Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce neodpovídající jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. 

 Zajistit zaměstnanců školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (které se týká jejich 

pracoviště), ověřovat znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

 Zajisti zaměstnancům poskytnutí první pomoci. 

 Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích. 

 Vést dokumentaci o školeních. 

 Poskytnout zaměstnancům osobní ochranné prostředky. 

 Podat vysvětlení zaměstnanci, pokud něčemu nerozumí. 

 Organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

odstraňovat zjištěné nedostatky. 

 Zajistit kontroly a revize všech používaných spotřebičů. [8] 

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanci 

mají právo: 

 Na informace o pracovních rizicích a o opatřeních na ochranu před riziky. 

 Odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domnívají, že bezprostředně ohrožuje jejich 

život nebo zdraví nebo jiných osob. 

Zaměstnanci jsou povinni: 

 Pracovat svědomitě a řádně. 

 Dodržovat právní a ostatní předpisy. 

 Dbát na své zdraví a bezpečnost. 

 Účastnit se školení, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Dodržovat stanovené postupy. 

 Používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

 Oznámit svému nadřízenému nedostatky a závada na pracovišti. 
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 Nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na pracovišti, v pracovní době i 

mimo něj. 

 Podrobit se zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu. 

 Nekouřit na pracovištích. 

 Oznámit nadřízenému pracovní úraz. 

 Podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám. 

Zaměstnancům je zakázáno: 

 Přinášet na pracoviště alkoholické nápoje a jiné omamné látky. 

 Vstupovat na pracoviště a do prostorů, kam nebyli pracovně vysláni. 

 Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky a podobně. 

 Pracovat se zařízeními, s jejichž obsluhou nejsou seznámeni. [8] 

4.4 Úrazy při práci v gastronomii 

Mezi nejčastější příčiny vzniku úrazů a nejčastější úrazy v gastronomii patří následující. 

Vznik úrazů: 

 Používání nekvalitního nebo nevhodného náčiní. 

 Chybná úprava podlahy. 

 Nedostatek prostoru v kuchyni. 

 Zanedbaná údržba. 

 Vlastní neopatrnost. 

 Manipulace s břemeny. 

 Porušení zásad obsluhy zařízení. 

Nejčastější úrazy: 

 Pády, které vznikají uklouznutím po vlhké nebo mastné podlaze, zakopnutím, pád ze 

schodů, atd. Pádu zabráníme použitím nekluzkého povrchu podlah, používání obuvi 

s protiskluznou podešví. 

 Řezná nebo bodná poranění při vykosťování masa, dělení porcí, opracování suroviny. 

Zabráníme jim používáním správných postupů při dělení masa, používáním řeznických 

zástěr. 

 Popálení o horké části strojů. 

 Opaření, jako následek působení horké páry např. při otevření nádob s vařícím obsahem 

nebo polití horkou tekutinou nebo postříkaní olejem rozpáleným tukem. 

 Zasažení elektrický proudem, např. při používání přístrojů ve špatném technickém stavu. 

 Poškození pokožky rukou čisticími prostředky. 

 Bolesti v zádech, poškození páteře při zdvihání břemen nad stanovený limit. 

 Pád ze žebříků či schůdků při ukládání předmětů. Zabráníme jim pravidelnými kontrolami 

přístrojů. 

Povinností každého pracovníka je bezodkladné ošetření i drobných řezných ran a oděrků!  

Neošetřená drobná poranění mohou zhnisat a být příčinou znečištění. Zaměstnavatel je 

povinen, každé pracoviště, kde existuje riziko úrazu vybavit lékárničkou. Kontrolu lékárničky 

je pověřen příslušný vedoucí pracovník. Tyto požadavky jsou o to aktuálnější v oblasti 

gastronomie. 
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Závěr 

Management bezpečnosti a ochrany před riziky zahrnuje celou řadu oblastí. Systém 

managementu by měl být charakterizován pro-aktivními strategiemi, tedy takovými, které 

jsou zaměřeny na prevenci úrazů, onemocnění a nehod, zlepšování pracovního prostředí a 

všech faktorů, které je ovlivňují. V každé organizaci se vyskytují rizika. Jejich poznání a 

snižování je potřebné a nutné. Každá nežádoucí událost může mít za následek úraz, poškození 

zdraví osob, úmrtí, zničení nebo poškození majetku a zařízení, zastavení nebo narušení 

pracovního procesu nebo může vést k poškození životního prostředí. Jinými slovy, vede 

prakticky vždy k omezení činnosti organizace a tím jí způsobují jisté ekonomické ztráty. 

Proto je potřebné plnit si povinnosti zaměstnavatele i pracovníka, aby se snížilo riziko vzniku 

úrazů a jiných nežádoucích událostí. V oblasti gastronomie jsou nejčastější úrazy, které 

plynou z charakteru a specifik práce. 
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DOPYT OBYVATEĽOV SLOVENSKA PO ORGANIZOVANÝCH 

PODUJATIACH V CESTOVNOM RUCHU 

 

SLOVAK CITIZENS’ DEMAND FOR EVENTS IN TOURISM 

 

KRISTÍNA POMPUROVÁ65 

 

Abstrakt 

Stať skúma dopyt obyvateľov Slovenska po rôznorodých organizovaných podujatiach 

v cestovnom ruchu so zreteľom na demografické odlišnosti jednotlivcov. Výsledky skúmania 

sú založené na primárnych zdrojoch údajov, získaných opytovaním prostredníctvom 

dotazníka. Stať analyzuje najmä frekvenciu účasti na podujatiach a spôsob organizovania 

účasti na podujatiach. Zároveň posudzuje cenu, ktorú sú jednotlivci ochotní zaplatiť za 

vstupenku na podujatie.  

Kľúčové slová 

Cestovný ruch, dopyt, organizované podujatia 

 

Abstract 

The study investigates Slovak citizens´ demand for heterogeneous events in tourism while 

focusing on the demographic profile of individuals. The study findings are based on primary 

sources analysis of data collected via questionnaire survey. The study pays attention on the 

frequency of Slovak citizens’ participation on events. It also inform about Slovak citizens’ 

willingness to spend money for events in tourism and on their way to organize their 

participation on events.  

Key words 

Demand, events, tourism 
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Úvod 

V posledných rokoch zaznamenali festivaly, konferencie, veľtrhy, výstavy a ďalšie formy 

organizovaných podujatí prudký rozvoj. V odbornej literatúre sa pojednáva predovšetkým 

o ich úlohe, význame a účinkoch na spoločnosť a kultúru, o manažmente organizovaných 

podujatí a cestovnom ruchu, vyvolanom účasťou na organizovaných podujatiach. Z hľadiska 

cestovného ruchu sa pozornosť venuje najmä plánovaniu, tvorbe, marketingu a hodnoteniu 

ekonomických účinkov festivalov a ostatných podujatí (najmä kultúrnych, športových 

a obchodných) na úrovni cieľového miesta cestovného ruchu (štátu, regiónu, strediska). 

V snahe pritiahnuť návštevníkov do cieľového miesta sa skúmajú motívy účasti 

na podujatiach, organizovaných mimo miesta obvyklého pobytu jednotlivcov, a posudzujú 

sa segmenty návštevníkov vybraných podujatí, členené podľa rôznorodých segmentačných 

kritérií. Záujem o dopyt po organizovaných podujatiach sa pritom koncentruje na konkrétne 

podujatie, skúmaniu agregátneho dopytu po organizovaných podujatiach sa v dostupnej 

literatúre nevenuje pozornosť. 

V tomto kontexte sme sa rozhodli odkloniť od tradičného modelu skúmania dopytu 

po organizovaných podujatiach a sústrediť sa nie na dopyt po vybranom organizovanom 

podujatí, ale na dopyt vybraného trhu po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu. 

Našim zámerom je zhodnotiť mieru záujmu obyvateľov Slovenska o organizované podujatia 

v cestovnom ruchu a demonštrovať tým potrebu účinnejšieho a koordinovanejšieho využitia 

organizovaných podujatí v produktoch cieľových miest na rôznych úrovniach ich riadenia. 

1 Cieľ a materiál 

Cieľom state je preskúmať a zhodnotiť agregátny dopyt obyvateľov Slovenska 

po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu. Prieskum agregátneho dopytu obyvateľov 

Slovenska po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu sme uskutočnili v  roku 2013. 

Výber respondentov bol zámerný a zohľadňoval vekovú štruktúru a pohlavie základného 

súboru. Výberový súbor tvorí 774 respondentov, ktorí sú podľa Pearsonovho Chí kvadrát 

testu dobrej zhody reprezentatívnym obrazom populácie Slovenska z hľadiska veku             

(p-hodnota = 0,994) a pohlavia (0,732).  

Zozbierané údaje o agregátnom dopyte po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu 

sme spracovali vybranými matematicko-štatistickými metódami. Štatistické testy sme 

vyhodnotili s 95 %-nou spoľahlivosťou.  

2 Výsledky skúmania 

Návšteva organizovaných podujatí patrí k dôležitým aktivitám vykonávaným v domácom 

cestovnom ruchu (Petrík, 2008). Podujatia organizované mimo miesta obvyklého pobytu 

podľa výsledkov prieskumu v priemere ročne nenavštevuje len 8 až 12 % populácie 

Slovenska. Frekventovanejšie pritom jednotlivci navštevujú podujatia vo výletnom cestovnom 

ruchu, t. j. bez uskutočnenia prenocovania v navštívenom mieste (tabuľka 1). Súvisí to 

s malou rozlohou Slovenska a relatívnou blízkosťou miesta obvyklého pobytu domácich 

obyvateľov. Výnimkou sú obchodné podujatia (veľtrhy, výstavy, konferencie, workshopy), 

kde prevláda účasť na pobytovom cestovnom ruchu.  
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Tab. 1: Frekvencia účasti na organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu 

Návšteva podujatí 

Podiel respondentov v % 

nikdy málokedy 
niekoľkokrát do 

roka 

niekoľkokrát do 

mesiaca 
týždenne 

v cestovnom ruchu 9,95 37,60 41,86 8,91 1,68 

z toho       

- vo výletnom cestovnom ruchu 10,72 39,28 39,92 8,66 1,42 

- v pobytovom cestovnom ruchu 31,40 43,02 22,61 2,20 0,78 

Návšteva podujatí 

Podiel obyvateľov Slovenska v % (určený po použití štatistickej indukcie) 

nikdy málokedy 
niekoľkokrát do 

roka 

niekoľkokrát do 

mesiaca 
týždenne 

v cestovnom ruchu 8-12 34-41 38-45 7-11 1-3 

z toho       

- vo výletnom cestovnom ruchu 9-13 36-43 36-43 7-11 1-2 

- v pobytovom cestovnom ruchu 28-35 40-47 20-26 1-3 0-1 

Pramen: Autorka 

Na základe Friedmanovho testu (p-hodnota=0,000) môžeme povedať, že medzi 

návštevnosťou jednotlivých druhov podujatí vo výletnom aj pobytovom cestovnom ruchu je 

štatisticky významný rozdiel. Wilcoxonov test potvrdil, že vo výletnom cestovnom ruchu 

obyvatelia Slovenska najviac navštevujú (1) kultúrne podujatia, menej sa zúčastňujú (2) 

športových, (3) obchodných, (4) multitematických, (5) ostatných, (6) náboženských a (7) 

spoločensko-politických podujatí. V pobytovom cestovnom ruchu je poradie jednotlivých 

druhov podujatí z hľadiska frekvencie ich návštevnosti takmer identické, obchodným 

a športovým podujatiam však patrí spoločné druhé miesto. Konštatujeme, že na obchodných 

podujatiach sa obyvatelia Slovenska v pobytovom cestovnom ruchu zúčastňujú častejšie, ako 

je tomu v prípade výletného cestovného ruchu. Môže to súvisieť s ich priemernou dĺžkou 

konania (viac ako jeden deň). Pri ostatných druhoch podujatí sme Wilcoxonovým testom 

potvrdili frekventovanejšiu účasť vo výletnom cestovnom ruchu. 

Spearmanov korelačný koeficient potvrdil slabú nepriamu závislosť medzi frekvenciou účasti 

na podujatiach v cestovnom ruchu a vekom respondentov (p-hodnota=0,000, korelačný 

koeficient=-0,148). Najmenej sa na podujatiach organizovaných v cieľových miestach 

cestovného ruchu zúčastňujú osoby staršie ako 65 rokov (36 % sa ich nezúčastňuje nikdy, 29 

% len málokedy) a naopak najčastejšie mladí ľudia vo veku od 15 do 24 rokov (najmenej 

niekoľkokrát do roka sa ich zúčastňuje až 57 %). S rastúcim vekom obyvateľov Slovenska 

teda klesá aj frekvencia ich účasti na podujatiach v cestovnom ruchu. Predpokladáme, že to 

súvisí s ich zdravotným stavom, nižšou mobilitou, ale aj disponibilnými príjmami. Frekvencia 

účasti na podujatiach naopak slabo stúpa s rastúcim najvyšším dosiahnutým vzdelaním, čo 

potvrdil Spearmanov korelačný koeficient (p-hodnota=0,000, korelačný koeficient=0,144). 

Z hľadiska kraja podujatia v cestovnom ruchu najčastejšie navštevujú jednotlivci 

z Bratislavského a Trnavského kraja, pre ktoré je charakteristická najnižšia miera 

nezamestnanosti a najvyššia životná úroveň.  

Kým vo výletnom cestovnom ruchu je návšteva zaujímavých podujatí prevažne hlavným 

motívom cestovania do cieľového miesta cestovného ruchu, v pobytovom cestovnom ruchu 

ide skôr o doplňujúci motív návštevy (tabuľka 2). Spája sa s návštevou podujatia, ktoré sa 

koná vo vopred vybratom cieľovom mieste (napr. návšteva koncertu v kúpeľnom mieste, 

psích záprahov v horskom stredisku, gastropodujatia v mestskom stredisku) a je oživením 

návštevy alebo pobytu.  



 

189 

Tab. 2: Podiel respondentov, pre ktorých bola účasť na podujatí hlavným motívom cestovania 

 

Podiel respondentov v %, pre ktorých bola účasť na podujatí hlavným motívom 

cestovania 

nikdy zriedkavo občas často vždy 

Výletný cestovný ruch 6,32 14,78 22,96 30,99 24,96 

Pobytový cestovný ruch 15,78 21,09 21,52 24,25 17,36 

Pramen: Autorka 

V prípade, že je účasť na podujatí hlavným motívom návštevy cieľového miesta, návštevníci 

sú kvôli podujatiu ochotní precestovať aj väčšie vzdialenosti. Prieskum ukázal, že takmer tri 

štvrtiny (67 % až 74 %) obyvateľov Slovenska prekonalo kvôli účasti na podujatí aspoň raz 

vzdialenosť väčšiu ako 100 km. Atraktívne podujatia väčšieho významu majú teda schopnosť 

podnietiť cestovanie návštevníkov prichádzajúcich aj z iných regiónov Slovenska ako je 

región, v ktorom sa podujatie koná. 

Pre poskytovateľov služieb je kľúčové to, aký dlhý čas návštevníci pobudnú v cieľovom 

mieste v prípade, že doň primárne cestujú kvôli účasti na podujatí. Zistili sme, že 60 až 67 % 

obyvateľov Slovenska strávi v navštívenom cieľovom mieste najviac dve noci. Potvrdila sa 

skutočnosť, že obyvatelia Slovenska sa na organizovaných podujatiach zúčastňujú najmä 

vo výletnom a krátkodobom cestovnom ruchu, a to najmä počas víkendov. V tejto súvislosti 

je pre návštevníkov potrebné vytvárať atraktívne balíky služieb, ktoré komplexne uspokoja 

ich potreby, poskytnú neopakovateľný zážitok a predĺžia ich pobyt v navštívenom mieste. 

Pri výbere organizovaného podujatia v cestovnom ruchu sa obyvatelia Slovenska (52 až 59 

%) primárne rozhodujú na základe ceny vstupenky, resp. ceny vložného na podujatie alebo 

kvality programu, resp. v závislosti od účinkujúcich, súťažiacich alebo prednášajúcich.  

Tab. 3: Faktory výberu organizovaného podujatia  

Faktor 

Podiel respondentov v %, ktorí faktor označili za 

Spolu dominantný 

faktor 

druhý najdôležitejší 

faktor 

tretí najdôležitejší 

faktor 

cena vstupenky/ vložného 28,41 19,66 15,78 63,85 

náklady a čas potrebný na prepravu, 

eventuálne pobyt 8,32 20,80 13,49 42,61 

miesto konania podujatia 8,03 15,93 19,66 43,62 

jedinečnosť podujatia 15,21 8,32 11,48 35,01 

prestíž, známosť podujatia 4,16 5,60 6,60 16,36 

kvalita programu 27,12 16,79 15,06 58,97 

atmosféra 6,31 10,04 11,19 27,55 

komfort 2,15 2,73 6,17 11,05 

iný 0,29 0,14 0,57 1,00 

Pramen: Autorka 

Cena je rozhodujúcim faktorom výberu podujatia v cestovnom ruchu pre deti do 14 rokov, 

ktoré sú ekonomicky závislé na rodičoch, osoby vo veku 35 až 44 rokov (ktoré 

predpokladáme, vyživujú maloleté deti) a jednotlivcov starších ako 55 rokov (ktorým sa 

s blížiacim sa dôchodkovým vekom znižuje disponibilný príjem). Pre respondentov vo veku 

od 15 do 34 rokov a vo veku od 45 do 54 rokov je primárnym faktorom výberu kvalita 

programu. Dané vekové kategórie sú prevažne bez záväzkov alebo so staršími a menej 

ekonomicky závislými deťmi. 
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Zatiaľ čo pre najväčší podiel nezamestnaných, žiakov, resp. študentov a dôchodcov je 

z dôvodu ich nižších disponibilných príjmov dôležitá najmä cena vstupenky, samostatne 

zárobkovo činné osoby, zamestnaní a jednotlivci na materskej, prípadne rodičovskej 

dovolenke sa pri výbere podujatia v cestovnom ruchu rozhodujú najmä podľa kvality 

programu. Osoby, ktoré sú zamestnané a zároveň podnikajú zvažujú medzi cenou vstupenky 

a miestom konania podujatia. 

Kým najväčší podiel jednotlivcov zo stredného Slovenska (Banskobystrického a Žilinského 

kraja) sa pri výbere podujatí v cestovnom ruchu orientuje najmä podľa ceny, najväčšia časť 

respondentov z ostatných krajov uprednostňuje faktor kvality programu. Spojitosť medzi 

priemernou úrovňou miery nezamestnanosti či priemernou hrubou mzdou v jednotlivých 

krajoch a preferenciou ceny ako dominantného faktora výberu organizovaného podujatia sme 

nezistili. 

Viac ako polovica populácie Slovenska (52 až 59 %) svoju účasť na podujatiach v cestovnom 

ruchu dôsledne plánuje, zvyšok sa o nej zvyčajne rozhoduje bezprostredne. Väčšiu tendenciu 

plánovať majú ženy (61 %), z mužov dôsledne svoju účasť na podujatí v cestovnom ruchu 

plánuje 52 %.  

Z hľadiska veku je dôsledné plánovanie účasti na podujatiach v cestovnom ruchu príznačné 

najmä pre 65 a viac ročných (82,1 %), ktorí, predpokladáme, majú dostatok času zamýšľať sa 

nad svojim programom, menej pre 55 až 64 ročných (60,2 %), 25 až 34 ročných (59,5 %) a 35 

až 44 ročných (58,62 %). Naopak, bezprostredne sa rozhodujú predovšetkým deti do 14 rokov 

(55,9 %), čo parciálne súvisí s ich závislosťou na rozhodnutiach rodičov, v menšej miere 45 

až 54 roční (49,5 %) a 15 až 24 roční (49,1 %).  

Ak berieme do úvahy súčasnú ekonomickú aktivitu, môžeme konštatovať, že najviac svoju 

účasť na podujatiach v cestovnom ruchu plánujú dôchodcovia (82,3 %) s dostatočným 

fondom voľného času, nasledovaní jednotlivcami na materskej alebo rodičovskej dovolenke 

(76,9 %), osobami, ktoré sú zamestnané a zároveň podnikajú (66,7 %), nezamestnanými (57,6 

%) a zamestnanými (54,6 %). Podiel študentov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré 

plánujú a rozhodujú sa bezprostredne je takmer vyrovnaný.  

Skúmali sme aj časový predstih, v ktorom sa jednotlivci rozhodujú o účasti na podujatí 

organizovanom mimo miesta ich obvyklého pobytu (tabuľka 4).  

Tab. 4: Časové hľadisko rozhodovania jednotlivcov o účasti na podujatí organizovanom mimo miesta 

obvyklého pobytu 

Časový predstih rozhodovania Podiel respondentov 

v % 

Podiel obyvateľov Slovenska v % 

v deň konania podujatia 5,49 4-7 

1-3 dni pred konaním podujatia 19,55 17-22 

4-7 dní pred konaním podujatia 18,14 15-21 

8-14 dní pred konaním podujatia 19,55 17-22 

15-30 dní pred konaním podujatia 19,55 17-22 

mesiac až dva pred konaním podujatia 14,49 12-17 

viac ako dva mesiace pred konaním podujatia 3,23 2-5 

Pramen: Autorka 

Viac ako trištvrte (77 až 83 %) obyvateľov Slovenska sa o účasti na podujatí v cestovnom 

ruchu rozhoduje menej ako mesiac pred jeho konaním. S rastúcim vekom a vzdelaním sa 
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časový predstih rozhodovania o účasti na podujatí v cestovnom ruchu pritom zvyšuje. 

V dlhšom časovom predstihu sa rozhoduje len 17 až 23 % populácie. S intenzívnejšou 

propagáciou podujatí v cestovnom ruchu by sa teda nemalo začať skôr ako mesiac pred ich 

uskutočnením. 

Väčšina (82 až 87 %) Slovákov si cestu na podujatie mimo miesta obvyklého pobytu a služby 

s ňou spojené zvyčajne organizuje individuálne, len minimum (13 až 18 %) sa spoľahne na 

služby sprostredkovateľov. Do istej miery to súvisí s ich nekomplexnou ponukou, resp. 

nedostatočnou propagáciou na relevantných trhoch. Služby cestovných kancelárií v tejto 

súvislosti najviac využívajú jednotlivci, ktorí majú aspoň 65 rokov (35 %). S rastúcim vekom 

jednotlivcov stúpa aj využívanie služieb cestovných kancelárií.  

O podujatiach organizovaných mimo miesta trvalého bydliska sa Slováci prevažne dozvedajú 

z internetu (41 až 49 %), od príbuzných, priateľov a známych (36 až 44 %), ako aj 

z predchádzajúcich vlastných skúseností (10 až 15 %). Menej často sa spoľahnú na komerčné 

zdroje (referentov cestovných kancelárií a cestovných agentúr, brožúry), tlačené zdroje 

(noviny, časopisy) či neutrálne zdroje (turistické informačné kancelárie, sprievodcov 

cestovného ruchu). S rastúcim vekom a skúsenosťami rastú preferencie návštevníkov 

súvisiace s osobným odporúčaním. Zaujímavé je zistenie, že kým najväčší podiel obyvateľov 

Slovenska z miest s minimálne 25 tis. obyvateľmi uprednostňuje získavanie informácií 

o podujatiach z internetu, v prípade respondentov z menších sídel majú dôležitejšiu úlohu 

sociálne zdroje informácií.  

Tab. 5: Hlavný zdroj informácií o podujatí organizovanom mimo miesta obvyklého pobytu 

Zdroj informácií Podiel 

respondentov v % 

Podiel obyvateľov 

Slovenska v % 

vlastná skúsenosť a nadobudnuté vedomosti 14,78 10-15 

turistické informačné kancelárie, sprievodcovia cestovného ruchu 2,58 2-4 

predajcovia, referenti cest. kancelárií a cest. agentúr, brožúry 3,44 2-6 

príbuzní, priatelia, známi 33,86 36-44 

noviny, časopisy 3,01 2-5 

rádio 1,43 1-3 

televízia 2,15 1-4 

internet 37,59 41-49 

iný 1,15 0-2 

Pramen: Autorka 

Po zovšeobecnení môžeme s 95 %-nou pravdepodobnosťou konštatovať, že 93 až 96 % 

obyvateľov Slovenska je za vstupenku, resp. vložné na podujatie, ochotných zaplatiť do 30 

eur, pritom 83 až 88 % je ochotných vynaložiť maximálne 20 eur a 54 až 62 % je ochotných 

zaplatiť najviac 10 eur. Predpokladáme, že dôvodom je sčasti zlá finančná situácia 

obyvateľov Slovenska a to, že väčšinu disponibilných príjmov míňajú na zabezpečenie 

základných potrieb (bývania a stravy). Relatívne najviac sú ochotní minúť na vstupenku na 

kultúrne a športové podujatia. Usudzujeme, že to súvisí najmä s túžbou sledovania 

zaujímavých výkonov celosvetovo známych športovcov, resp. významných športových 

klubov (predovšetkým hokejových a futbalových mužstiev) počas podujatí národného, 

medzinárodného alebo svetového významu (majstrovstvá sveta). 
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Tab. 6: Cena, ktorú sú slovenskí respondenti ochotní zaplatiť za účasť na podujatí v cestovnom ruchu 

Druh podujatia/ Cena vstupenky 
Podiel respondentov v %, ktorí sú za podujatie ochotní zaplatiť 

0 € do 10 € do 20 € do 30 € do 40 € do 50 € nad 50 € 

kultúrne podujatia 1,87 20,95 27,12 20,09 9,61 12,91 7,46 

náboženské podujatia 59,97 22,53 8,90 3,73 1,43 1,72 1,72 

športové podujatia 13,20 26,97 26,11 14,20 5,45 8,18 5,88 

obchodné podujatia 40,32 24,39 15,49 8,61 3,30 5,16 2,73 

spoločensko-politické podujatia 61,84 18,79 8,03 5,16 1,87 3,30 1,00 

multitematické podujatia 25,82 30,70 21,66 11,48 3,73 4,45 2,15 

ostatné podujatia 32,86 25,68 21,09 9,61 3,16 4,73 2,30 

V priemere v % 9,90 48,21 27,40 8,75 4,16 1,58 0,00 

Podiel obyvateľov Slovenska v % 8-12 44-52 24-31 7-11 3-6 1-3 - 

Pramen: Autorka 

Najmenej sú za vstupenku na podujatie ochotní zaplatiť dôchodcovia a nezamestnaní (nula až 

10 eur je ochotných zaplatiť 81 % dôchodcov a 70 % nezamestnaných), naopak, relatívne 

najviac samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjmy závisia najmä od ich vlastnej 

aktivity a angažovanosti. 

Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (77 až 83 % populácie) v cieľovom mieste, 

v ktorom sa navštívené podujatie koná, využije služby stravovacích zariadení. V menšej miere 

využijú ubytovacie služby (približne polovica), dopravné, kultúrno-spoločenské, športovo-

rekreačné či iné služby. Keďže stravovacie a ubytovacie služby, ktoré pri návšteve podujatí 

v cestovnom ruchu využíva viac ako polovica obyvateľov Slovenska, patria k plateným 

službám konštatujeme, že návšteva podujatí vyvoláva ďalšie výdavky v cestovnom ruchu, čím 

sa stabilizuje a rozširuje domáci trh služieb. 

Tab. 7: Využívanie služieb v mieste konania organizovaných podujatí v %  

Služby Podiel respondentov v % Podiel obyvateľov Slovenska v % 

ubytovacie služby 59,07 55-63 

stravovacie služby 79,61 77-83 

dopravné služby 43,1 39-47 

informačné služby 26,86 24-30 

sprievodcovské služby 8,86 7-11 

animačné služby 5,77 4-7 

športovo-rekreačné služby 29,11 26-32 

kultúrno-spoločenské služby 29,96 27-33 

kúpeľné služby 20,68 18-24 

kongresové služby 5,91 4-8 

asistenčné služby 1,83 1-3 

organizátorské služby 5,63 4-7 

sprostredkovateľské služby 3,52 2-5 

Pramen: Autorka 

Počas pobytu v mieste konania organizovaného podujatia minú slovenskí návštevníci najväčší 

objem prostriedkov najmä na vstupenku na podujatie. Tá je v štruktúre výdavkov najväčšou 

položkou pre 35 až 42 %. Približne štvrtina minie najviac na ubytovacie služby a necelá 

pätina vynaloží najviac prostriedkov na kúpu stravovacích služieb. 
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Tab. 8: Tovar alebo služba, na ktorú jednotlivci vynaložia počas pobytu v mieste konania podujatia 

najviac peňazí 

Tovar/ Služba Podiel respondentov v % Podiel obyvateľov Slovenska v % 

vstupenka na podujatie 38,70 35-42 

suvenír 4,90 3-6 

CD-nosič 0,10 0 

ubytovacie služby 25,80 23-29 

stravovacie služby 19,10 16-22 

dopravné služby 10,80 8-13 

iné 0,60 0-1 

Pramen: Autorka 

Pre lepšiu predstavu o rozsahu výdavkov na organizované podujatia uvádzame výsledky 

prieskumu Asociácie hudobných festivalov Českej republiky (Raabová a iní, 2012). Z nich 

vyplýva, že kým návštevníci desiatich skúmaných festivalov minuli na vstupenky 2,2 mil. eur, 

na stravovacie, ubytovacie, dopravné a ďalšie služby, využité v súvislosti s účasťou na 

podujatí, vynaložili 2,1 mil. eur. Keďže až 60 % návštevníkov skúmaných podujatí tvorili 

miestni obyvatelia a prieskumy dokazujú, že návštevníci v cestovnom ruchu sú ochotní za 

podujatie zaplatiť viac ako rezidenti odhadujeme, že návštevníci v cestovnom ruchu minú na 

služby súvisiace s účasťou na podujatí viac ako je cena vstupenky. Organizovanie podujatí 

v cieľovom mieste cestovného ruchu tak môže byť nielen spestrením pobytu návštevníkov, 

ale aj značným prínosom pre zariadenia poskytujúce stravovacie, ubytovacie a ďalšie služby.  

Záver 

Podujatia v cestovnom ruchu podľa výsledkov prieskumu v priemere ročne nenavštevuje len 

8 až 12 % populácie Slovenska. Častejšie sa obyvatelia Slovenska zúčastňujú na podujatiach 

vo výletnom cestovnom ruchu, t. j. bez uskutočnenia prenocovania v navštívenom cieľovom 

mieste. Zistili sme pritom, že vo výletnom cestovnom ruchu je návšteva podujatí len 

málokedy doplňujúcim motívom návštevy cieľového miesta. Najviac navštevované sú 

kultúrne podujatia, čo je v súlade s výsledkami Petríkovho prieskumu (2008) najčastejšie 

vykonávaných aktivít v domácom cestovnom ruchu. Návštevnícky atraktívne podujatia 

priťahujú návštevníkov aj z väčších vzdialeností, t. j. z iných regiónov.  

Za účasť na podujatí organizovanom mimo miesta obvyklého pobytu návštevníkov je väčšina 

obyvateľov Slovenska (93 až 96 %) ochotná zaplatiť maximálne 30 eur. O svojej účasti na 

podujatí obyvatelia Slovenska zväčša (77 až 83 %) uvažujú menej ako mesiac pred 

uskutočnením podujatia. Návštevu podujatia dôslednejšie plánujú v prípade významnejších 

podujatí, pri ktorých hrozí rýchle vypredanie vstupeniek. Organizátorom podujatí teda možno 

odporučiť, aby s intenzívnejšou propagáciou podujatí v cestovnom ruchu nezačali skôr ako 

mesiac pred termínom ich konania. Vzhľadom na najdôležitejší zdroj informácií o podujatiach 

v cestovnom ruchu je pritom vhodné podujatia propagovať najmä prostredníctvom internetu.  

Skúmali sme, aké služby obyvatelia Slovenska v mieste konania podujatí zvyčajne využívajú. 

Zistili sme, že viac ako tri štvrtiny (77 až 83 % populácie) v cieľovom mieste, v ktorom sa 

navštívené podujatie koná, využíva služby stravovacích zariadení. Okrem toho obyvatelia 

využívajú služby ubytovacích, dopravných, kultúrno-spoločenských či iných podnikov. Dané 

služby si pritom väčšinou zabezpečujú ad-hoc, t. j. zvyčajne si kupujú len základný produkt 

podujatia. Na vstupenku pritom vynaložia najväčší objem prostriedkov. 
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Záujem obyvateľov Slovenska o organizované podujatia je možné zvýšiť systémovým 

prístupom k podujatiam ‒ ich organizácii, koordinácii a podpore (vytvorením 

a implementovaním stratégie významných organizovaných podujatí), rozšírením súčasných 

legislatívnych foriem podpory dopytu vybraných skupín obyvateľstva po organizovaných 

podujatiach (sociálny fond, kultúrne poukazy) a zvyšovaním atraktívnosti produktu 

a komercializácie organizovaných podujatí, jej prispôsobením potrebám vybraných cieľových 

trhov. Zvýšený dopyt po organizovaných podujatiach v domácom cestovnom ruchu 

(Malachovský, 2005) bude mať priaznivý vplyv nielen na cieľové miesta cestovného ruchu, 

ale aj na ekonomiku štátu. 
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ANALÝZA WEBOVÝCH STRAN VYBRANÉHO HOTELU V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH – PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

ANALYSIS OF WEBSITES OF SELECTED HOTEL IN ČESKÉ 

BUDĚJOVICE – CASE STUDY 

 

MARIE SLABÁ66 

 

Abstrakt 

Internetový marketing je v současné době považován klíčový nástroj marketingové 

komunikace každé organizace, jelikož počet uživatelů internetu neustále narůstá. Základním 

nástrojem marketingové komunikace na internetu jsou webové stránky. Tento článek se proto 

zaměřuje na objektivní hodnocení webových stránek vybraného hotelu v Českých 

Budějovicích. Analýza bude zaměřena na analýzu zdrojového kódu, hodnocení síly webu a 

analýzu klíčových slov. 

Klíčová slova 

Marketing, marketingová komunikace, webové stránky, hotel, internet, sociální sítě 

 

Abstract 

Internet marketing is currently considered as a key tool of marketing communication for any 

organization, since the number of Internet users continues to grow. The basic tool of 

marketing communication on the Internet is website. This article therefore focuses on the 

objective evaluation of websites of selected hotel in České Budějovice. The analysis will focus 

on the source code analysis, assessing of the power of the website and keyword analysis. 

Key words 

Marketing, marketing communication, websites, hotel, internet, social network 
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Úvod 

Marketing na internetu je stále jedním z nejvýznamnějších fenoménů dnešní doby. K rozvoji 

internetového marketingu samozřejmě neustále přispívá neustálý nárůst uživatelů internetu a 

prodlužování doby, kterou uživatelé na internetu tráví, stejně tak jako rozmach využívání 

nejrůznějších sociálních sítí a doba času stráveného právě v prostředí sociálních sítí. 

Porovnání vývoje využívání internetu v domácnostech České republice a Evropě viz 

následující graf.  
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Obr. 1: Vývoj využívání internetu v domácnostech v České republice a Evropě; zdroj: Eurostat 2013 

Trendů v oblasti internetového marketingu se objevuje neustále celá řada, ať se jedná již o 

výše zmíněné sociální sítě, blogging, affiliate marketing, advergaming, networking, viral 

marketing, direct e-mail, broadcasting, atd. 

Pokud chce být jakákoliv organizace úspěšná musí tyto trendy brát v potaz, stejně tak jako 

optimalizaci vlastních webových stran. Webové stránky představují důležitou součást 

marketingu, jelikož dnes pro celou řadu zákazníků představují první kontakt s firmou či 

institucí. Webové stránky jsou dnes navštěvovány nejen tradičně prostřednictvím počítačů, 

notebooků a klasických internetových prohlížečů, ale stále více uživatelů pro přístup 

k internetu a webovým stránkám používá své mobilní telefony a podobná zařízení. Dle studie 

NetMonitor mobilní telefony pro připojení k emailu, či vyhledávání praktických informací 

využívá již více než 20% uživatelů internetu (NetMonitor 2013). 

Tento článek se zaměřuje tedy na analýzu webových stránek vybraných hotelových institucí 

jako základního nástroje marketingové komunikace na internetu. V následujícím textu budou 

rozebrány možnosti analýzy webových stránek a vybráno několik aspektů, které budou 

hodnoceny u vybraných subjektů. 
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1 Analýza webových stránek 

Analýza webových stránek představuje rozbor webových stránek dle vybraných pravidel. 

Výstupem této analýzy je přehledně zpracovaná analýza silných a slabých stránek webových 

stran dle zvolených indikátorů a návrh případných opatření a řešení. Pro testování webu je 

možné využít celou řadu technik a analýz. Mezi základní můžeme zahrnout: 

 metody marketingového výzkumu: 

o dotazníková šetření, 

o eye-tracking, 

 statistické metody: 

o analýza časových řad, 

o A/B testování, 

o MVT testování, 

o korelační analýzy, 

 analýza klíčových slov, 

 analýza návštěvnosti, 

 analýza zpětných odkazů, 

 analýza on-page faktorů, 

 analýza click-stream, 

 nezávislé validátory, 

 hodnocení prostřednictvím ranků: 

o PageRank™, 

o S-Rank, 

o Jyxo-Rank, 

o Alexa Rank, 

 analýza výsledků vyhledávačů a katalogů, 

 pravidla přístupného webu. 

Pro analýzu a hodnocení webových stran je možné využít běžné metody marketingového 

výzkumu, které je možné využít pro testování například uživatelské spokojenosti s testovými 

stránkami. Pro testování uživatelské spokojenosti se nejčastěji využívají dotazníková šetření 

v internetovém prostředí. Dále je pro analýzu webových stran možné využít i eye-tracking, 

neboli testování oční kamerou (Nielsen, Pernica, 2010). Testování oční kamerou představuje 

metodu experimentu, pro kterou je možné využít brýle, či stacionární oční kamery 

(Vysekalová 2012). Při využití eye-tracking je možné sledovat frekvenci zhlédnutí 

jednotlivých částí stránky, dobu, kterou uživatel, na které části stránky strávil atd. Výsledkem 

eye-tracking je tzv. heat-map (Nielsen, Pernica, 2010). 

A/B testování a MVT testování představují relativně nenákladové a jednoduché marketingové 

techniky, které zvyšují účinnost nástrojů marketingu a marketingové komunikace a v tomto 

případě tedy souvisí s optimalizací webových stránek (Eisenberg, 2008).  

A/B testování je také někdy označováno jako split testing. Tato metoda, která má za cíl zvýšit 

konverzí podíl, je založena na vytvoření dvou variant (webových stránek, bannerů, atd.), u 

kterých je testována účinnost (McFarland 2013). MVT testování představuje multivariační 

testování více faktorů (Kaushik 2010). Prostřednictvím MVT testování se nejčastěji testují 

(Němec 2014): 
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 barvy,  

 fonty,  

 popisky, 

 titulky, 

 obrázky, 

 texty. 

Statistické metody je možné využít pro například pro analýzy návštěvnosti, pro které je 

možné využít jak volně dostupné aplikace Google Analytics, tak i různých typů placených 

softwarů, jako je například software ClickTrack a mnohé další. 

1.1 Pravidla přístupného webu 

Základní pravidla, kterými by se měly řídit veškeré, nejen hotelové subjekty, jsou tzv. 

Pravidla přístupného webu, které vydalo jako Best Practice v roce 2004 Ministerstvo 

informatiky ČR. Tato pravdila jsou sice ukotvena v novele zákona č. 365/2000 o 

informačních systémech veřejné správy (Špinar et al. 2007). Tato pravidla zahrnují celou řadu 

aspektů, mezi jinými např. (Špinar et al. 2007): 

 dostupnost a čitelnost webových stránek: 

o dostatečný časový limit pro práci s webovou stránkou, 

o možnost vypnutí zvuku o větší délce než 3 sekundy, 

 srozumitelnost a přehlednost webových stránek: 

o jednoduchý jazyk, 

o srozumitelná forma, 

 jasnost a pochopitelnost ovládání webových stránek: 

o konzistentnost a srozumitelnost navigace, 

o odkazy na stránky vyšší úrovně, 

o výstižnost názvu každé stránky, 

 technická strukturovanost a způsobilost kódu webových stránek: 

o určení jazyku obsahu webové stránky ve zdrojovém kódu, 

o vyznačení nadpisů a seznamů ve zdrojovém kódu, 

o čitelnost tabulek zleva doprava, 

o označení tabulek ve zdrojovém kódu. 

2 Metodika 

Pro analýzu webových stránek byl vybrán nový čtyřhvězdičkový hotel, působící v Českých 

Budějovicích. Pro analýzu byl vybrán nový čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. 

Z důvodu požadavku zachování anonymity nebude uveden název tohoto hotelu. Analýza 

veškerých indikátorů byla provedena dne 5. března 2014 prostřednictvím webových stránek 

seo-servis.cz.Analýza webových stránek bude řešit následující vybrané aspekty: 

 analýza zdrojového kódu: 

o titulek, 

o popis, 

o klíčová slova, 

o informace pro roboty, 

o autor, 
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 síla webu: 

o kontrola zdrojového kódu, 

o kalkulace zpětných odkazů, 

o potenciál zpětných odkazů, 

o analýza návštěvnosti, 

o analýza pozic ve vyhledávačích, 

 ranky: 

o Google Pagerank 

o S-rank, 

o Alexarank. 

 vyhledávače: 

o umístění webu ve vyhledávačích (zadaná fráze – hotel České Budějovice), 

o počet zpětných odkazů, 

o počet zaindexovaných stránek, 

 klíčová slova: 

o analýza obsahu webové stránky, 

o optimalizování klíčových slov, 

o návrhy na zlepšní. 

3 Výsledky provedeného výzkumu 

V této kapitole budou podrobně analyzovány výsledky hodnocení vybraných webových stran 

dle výše uvedené metodiky.  

Analýza zdrojového kódu 

Nejprve byl analyzován zdrojový kód tohoto hotelu. V rámci zdrojového kódu byly 

analyzovány následující aspekty: 

 hlavička dokumentu a popisné informace: 

o titulek, 

o popis, 

o klíčová slova, 

o informace pro roboty, 

o autor, 

 zdrojový kód, 

 sémantika a přístupnost, 

 obsahová část. 

Tab. 1: Hlavička dokumentu a popisné informace 

Titulek Správně vyplněn 

Popis Správně vyplněn 

Klíčová slova Nevyplněno 

Informace pro roboty All  

Autor Nevyplněno 

Celkové hodnocení  89 % 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Titulek stránky i její popisek a informace pro roboty jsou správně vyplněny, dokument je 

formátu HTML 5 a znaková sada UTF-8. Největším problémem webové stránky je 

nevyplnění klíčových slov, která jsou důležitá pro všechny vyhledávače a slouží tedy pro 

vyhledávání z hlediska potenciálních respondentů. 

Zdrojový kód analyzovaných webových stránek má celkovou velikost HTML kódu 30 kB, 

což představuje optimální velikost zdrojového kódu. V případě překročení optimální velikosti 

zdrojového kódu, dochází k problémům a zpomalení stahování webových stránek a 

vyhledávače v tomto případě komplikovaně mohou určit relevantní obsah webové stránky.  

Přestože stránky mají optimální velikost, obsahují 23 html chyb, které mohou způsobovat 

problémy při správném zobrazování pro uživatele. Validní stránka by vždy měla být bez chyb, 

proto je třeba tyto chyby ze zdrojového kódu stránky odstranit. 

Z hlediska obsahové stránky, sémantiky a přístupnosti je možné konstatovat, že stránka i text 

jsou správně a kvalitně strukturovány do odstavců, stejně tak jsou správně strukturované 

nadpisy. Stránka správě obsahuje jeden nadpis úrovně 1 a dále pak jsou nadpisy strukturovány 

do druhé a třetí úrovně. Z hlediska sémantiky je text správně zvýrazňován, je přehledný, 

stránka obsahuje dostatek přehledného textu. Dodržována je i přístupnost webu, kdy stránka 

neobsahuje vnořené tabulky a netextové elementy mají obsah alternativní.  

Celkově webové stránky obsahují 80 odkazů a 12 odkazů na externí zdroje i využívání 

správného atributu pro nedůvěryhodné weby. Celkové hodnocení z hlediska komplexní 

analýzy zdrojového kódu dosáhlo 89 %, což znamená dobré hodnocení pro webové stránky 

vybraného hotelu, avšak některé aspekty je třeba zlepšit a to zejména doplnění klíčových slov 

a dále pak odstranění chyb v html kódu, což jsou největší nedostatky v této části hodnocení 

webových stránek. 

3.1 Hodnocení síly webu 

V oblasti síly webu se zaměříme na následující atributy: 

 pozice na vybraných vyhledávačích, 

 zpětné odkazy a obsah internetu, 

 doména. 

Tab. 2: Vyhledávače 

Vyhledávač Pozice Zaindexované stránky 

Google 1 207 

Bing Nenalezeno  

Jyxo Nenalezeno   

Seznam 4  
Zdroj: vlastní výzkum 

Testovaná doména je 1.014 dnů stará. Domény, které jsou starší, reprezentují větší autoritu. 

Doména byla naposledy updatovaná 23. prosince 2013. Analyzovaná webová stránka 

neobsahuje žádné stránky, které by byly zaindexované vyhledávačem Google. Na testovanou 

doménu vede celkem 2.914 odkazů. Celkový počet odkazujících domén je 236, IP adres 134. 
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Celkem je tedy možné hodnotit tuto doménu na stupnici od 1 do 10 hodnotou 4. Na 

testovanou stránku vede malé množství odkazů a to pouze 40. 

Popularita webové stránky zvoleného hotelu dosahuje 322, což reprezentuje počet výskytů 

URL (popularity URL) mezi webovými stránkami z jiných domén. Celkově je popularita 

URL adresy hodnocena na stupnici od 1 do 10, kde dosáhla úrovně 4. 

V oblasti vyhledavačů se autorka zaměřila na pozici webové stránky na nejvyužívanějším 

vyhledavači v České republice – tedy na seznamu a dále pak na celkově nejvyužívanější 

vyhledavač – Google. Umístění webové stránky na těchto vyhledavačích je poměrně odlišné. 

Na Seznamu je webová stránka po zadání prvních 4 slov titulku na místě čtvrtém, zatímco na 

vyhledávači Google se webová stránka umisťuje na místě prvním. Z hlediska četnosti 

využívání vyhledavače Seznam v České republice, je třeba doporučit zaměřit se i na pozici na 

tomto vyhledávači.  

Z katalogů je za nejvýznamnější považován v současnosti katalog dmoz.org, kde se však o 

této webové stránce nenachází žádný záznam. V běžných katalozích firem – jako například 

firmy.cz vyhledávače Seznamu a dalších záznam již nalezneme. 

V současné době jsou jedním ze základních fenoménů marketingové komunikace 

v internetovém prostředí sociální sítě. V této oblasti, přestože vybraný hotel profil na 

sociálních sítí vlastní, však pokulhává. Žádná interakce není zaznamenána ani na Twittru, ani 

na Google+, ani na LinkedIn. Pouze je zaznamenána, avšak pouze minimální interakce, na 

nejrozšířenější sociální síti Facebook. Na této síti však najdeme pouze 1 sdílení, 8 like a žádné 

komentáře. Stejně tak nenalezneme v žádném jazyce žádný záznam o tomto hotelu 

v encyklopedii Wikipedia. 

3.2 Analýza klíčových slov 

V této části se budeme zabývat analýzou nejpočetnějších slov webových stránek vybraného 

hotelu, která je možné považovat za klíčová. Celkový počet slov na stránce je 585.  

Celková hledanost tohoto hotelu (názvu tohoto hotelu, který je považován za jedno 

z klíčových slov) na vyhledávači Seznam je menší než 100 unikátních IP adres denně, pokud 

se zaměříme na přesnou shodu s názvem hotelu. V případě rozšířené shody, kdy budeme brát 

v úvahu i dotazy obsahující mutace názvu hotelu je průměrná hledanost 232 unikátních IP 

adres denně (podrobněji viz následující obrázek a tabulka). 

Obr. 2: Hledanost dotazů obsahujících název vybraného hotelu; zdroj: Seznam.cz 
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Minimální, maximální a průměrná hledanost dotazů na úrovni denní a týdenní je shrnuta 

v následující tabulce. 

Tab. 3: Hledanost dotazů 

 Denní Týdenní  

Minimální 83 1283 

Maximální 441 2341 

Průměrná  232 1624 
Zdroj: Seznam.cz 

Trend vyhledávání na Googlu, prokazuje nejvíce vyhledávání v oblasti jižních Čech a značný 

pokles ve vyhledávání v lednu 2014. Podrobná analýza vybraných klíčových slov a jejich 

počtu výskytů je shrnuta v následující tabulce. 

Tab. 5: Klíčová slova 

Klíčové slovo Počet výskytů Procentní zastoupení 

Hotel 33 5.92 % 

České 19 3.41 % 

Budějovice 18 3.23 % 

České Budějovice 17 3.05 % 

Název hotelu 17 3. 05 % 

Speciální nabídky 6 1.07 % 
Zdroj: vlastní výzkum 

Jak je vidět nejčetnějším klíčovým slovem webových stránek je hotel, což je logické. 

Optimalizace klíčových slov je však poměrně slabá, a proto by chtělo provést celkovou 

optimalizaci webových stránek hotelu. 

Tab. 4: Ranky pro vybraná klíčová slova 

Rank Hodnota pro klíčové slovo - hotel 

České Budějovice 

Hodnota pro klíčové slovo – vlastní 

název hotelu 

Google PageRank 0/10 4/10 

S-rank 20/100 20/100 

Alexarank 8.527.034 8.537.088 
Zdroj: vlastní výzkum 

Pro hodnocení ranků byla využita 2 klíčová slova a to hotel České Budějovice (kde má 

vybraný hotel své sídlo) a vlastní název hotelu. Ani v jednom případě ranky nedosahují příliš 

vysokých hodnot – viz Tab. 4, hodnoty jsou však vyšší pro vlastní název hotelu. 

4 Shrnutí provedeného výzkumu 

Z výsledků hodnocení vybraných webových stránek vyplývají následující fakta. Jak již bylo 

výše zmíněno, webová stránka vybraného hotelu není validní pro html 5, jelikož obsahuje 23 

chyb, proto by se organizace měla zaměřit na odstranění těchto chyb, jelikož mohou 

znesnadňovat načítání webových stránek a celkovou uživatelskou přívětivost webu. Dále je 

také třeba doplnit klíčová slova do hlavičky dokumentu, jelikož ta jsou nejdůležitějším 
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aspektem pro vyhledávače. Společnost více pracuje s vyhledávačem Google, než Seznam, ale 

je třeba se zaměřit na vyhledávačů více, nikoliv pouze jeden. Stejně tak společnost 

nedostatečně pracuje s oblastí sociálních sítí, které jsou fenoménem dnešního internetového 

prostředí i marketingové komunikace na internetu obecně. Společnost je na sociální síti 

Facebook, která je v současnosti nejvíce využívanou sociální sítí v České republice, avšak její 

stránky nejsou sdíleny, označovány apod. Je proto třeba se aktivitám na sociální síti Facebook 

více věnovat a jelikož se tento hotel nezaměřuje pouze na českou klientelu, ale i mezinárodní, 

bylo by vhodné vytvořit si profil i na sociálních sítích Twiiter, Google+ a LinkedIn. 

Závěr 

Internet v současné době představuje nejdůležitější médium marketingové komunikace každé 

organizace. Základním nástrojem pro komunikaci s cílovými trhy jsou pak webové stránky 

společnosti. Přestože internet a jeho možnosti využití v marketingové komunikaci jsou obecně 

uznávané, stále celá řada společností oblast internetového marketingu a vlastních webových 

stránek podceňuje. Internet je díky mobilním telefonům a tabletům dostupný kdykoliv a 

kdekoliv, a proto je třeba se věnovat důkladně marketingové komunikaci v této oblasti, 

sociálním sítím i optimalizaci webu. 
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VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA HOTELNICTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON HOTEL INDUSTRY IN THE 

CZECH REPUBLIC 

 

MARIE SLABÁ67 

 

Abstrakt 

Současná krize je považována za nejhorší krizi, kterou svět zaznamenal od Velké hospodářské 

krize ve třicátých letech. Oblast turistického sektoru včetně hotelnictví byla značně ovlivněna 

globální ekonomickou a hospodářskou krizí, která začala v roce 2008. Tento článek se 

zaměřuje na vliv ekonomické krize na vybrané aspekty hotelnictví v České republice. V rámci 

příspěvku bude analyzován vývoj časových řad vybraných indikátorů, které zahrnují vývoj 

počtu jednotlivých kategorií hotelů a celkového počtu hromadných ubytovacích zařízení v 

období 2000-2012, čisté využití lůžek a využití pokojů vybraných kategorií hotelů v období 

2000-2013. 

Klíčová slova 

Cestovní ruch, hotel, čisté využití lůžek, využití pokojů, ekonomická krize, marketing 

 

Abstract 

The current crisis is considered as the worst crisis that the world has seen since the Great 

Depression in the 1930s. The tourism sector, including the hotel industry was severely 

affected by the global economic and financial crisis that started in 2008. This article focuses 

on the impact of the economic crisis on selected aspects of the hotel industry in the Czech 

Republic. In this article the author will analyze the development of time series of selected 

indicators, which include the development of hotel categories and the total number of 

collective accommodation establishments in the period 2000-2012, the net use of bed rooms 

and use of rooms selected categories of hotels in the period 2000-2013. 

Key words 

Tourism, hotel, net use of beds, use of rooms, economic crisis, marketing 
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Úvod 

Ekonomické krize nejsou žádnou novinkou ani vzácností v hospodářském životě. Společnost 

jich zažila již nepřeberné množství – například měnové krize v roce 1997 v Thajsku a Jižní 

Koreji, Brazilská krize, Ruská měnová krize v roce 1998, Argentinské finanční krize v letech 

1995 a 2002, měnová krize v České republice (dále jen ČR) v roce 1997 a mnohé další. 

V posledních desetiletích se však s nimi setkáváme stále častěji a to zejména z důvodu 

rostoucí síly globalizace a propojené mezinárodní komunikace (Sausmarez, 2004).  

Hospodářská krize, které se rozpoutala v roce 2008 na hypotéčním trhu ve Spojených státech 

amerických, je posledním případem vážné globální ekonomická a hospodářská krize. První 

náznaky krize se začaly objevovat již v červenci roku 2007, kdy vyvrcholila výše soukromých 

dluhů domácností ve Spojených státech amerických. Následně pak zkolaboval vnitřní 

bankovní trh v USA a krize započala v plné síle (World Toursim Organization 2013). Tato 

krize ovlivnila celou řadu světových hospodářství včetně Evropy i ČR. Důsledky krize 

se projevily ve všech oborech a oblastech podnikání. Nejinak tomu je i v oblasti hotelnictví 

a cestovního ruchu, kde se krize projevila na všech úrovních cestovního ruchu s různou mírou 

závažnosti. Finanční krize ovlivnila domácí i výjezdový cestovní ruch, délku zahraničních 

cest i dobu pobytu v hotelech, návštěvnost jednotlivých hromadných ubytovacích zařízení 

i vytíženost hotelových lůžek. Je tedy jasné, že také oblast hotelnictví jako důležitá součást 

turistického ruchu silně pocítila dopady globální ekonomické a hospodářské krize.  

Cestovní ruch ovlivnila tedy krize záhy po svém vypuknutí a její vliv trval cca 15 měsíců. 

Krize v cestovním ruchu vyvrcholila v březnu 2009, kdy došlo k dvanáctiprocentnímu 

poklesu v příjezdové turistice (World Toursim Organization 2013). 

Na rozdíl od ostatních odvětví však oblast cestovního ruchu, přestože byla značně poškozena 

rychlým propadem v roce 2009, byla schopná s poměrně rychle již v letech 2011 a 2012 

znovu začít postupně obnovovat (Kapiki 2012). Oživení v určitých oblastech turistického 

ruchu bylo mnohem rychlejší, než se původně očekávalo a například příjezdová turistika po 

svém propadu zaznamenala již v roce 2010 nárůst o sedm procent (World Toursim 

Organization 2013). Tento článek si klade za úkol analyzovat vliv hospodářské krize na vývoj 

vybraných indikátorů, které se týkají hotelnictví v ČR. 

1 Metodika  

Tento článek se zabývá analýzou vlivu hospodářské krize na vybrané indikátory z oblasti 

hotelnictví jako významné součásti cestovního ruchu. Jednotná definice cestovního ruchu 

neexistuje. V teorii je možné nalézt různé přístupy k definici cestovního ruchu. Dle 

Mezinárodní turistické organizace cestovní ruch představuje sociální, kulturní a ekonomický 

fenomén, který zahrnuje pohyb lidí do zemí, nebo na místa mimo jejich obvyklé prostředí 

z osobních či obchodních nebo profesionálních důvodů (World Toursim Organization 2013). 

Obecná definice turismu považuje turismus za souhrn jednotlivců, podnikatelů, organizací 

a míst, které jsou určitým způsobem kombinovány za účelem získání cestovatelských 

zkušeností. Obvykle se odlišuje poptávková a nabídková definice turismu. Poptávková 

definice zahrnuje cestovní aktivity a pobyt osob na místě mimo jejich obvyklé prostředí 

za účelem odpočinku, obchodu, či dalších důvodů (Cooper et al. 2008). Nabídková definice 

je spojena s metodami měření turistického sektoru a bude tedy využívána v tomto článku. 
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Tento článek se zabývá vybranými indikátory hotelnictvím a dopadem krize na jejich vývoj. 

Hotelnictví a ubytovací sektor obecně jsou měřeny prostřednictvím následujících indikátorů 

(World Toursim Organization 2013, Český statistický úřad 2013a): 

 počet hromadných ubytovacích zařízení, 

 počet pokojů, 

 počet lůžek, 

 počet hostů, 

 počet přenocování, 

 čisté využití lůžek, 

 využití pokojů. 

Hromadné ubytovací zařízení představuje dle metodiky takové zařízení, které se vyznačuje 

minimálně deseti lůžky, či pěti pokoji pro přechodné ubytování hostů, tedy pro účely 

cestovního ruchu. Kategorie ubytovacích zařízení rozlišují pro sledování počtu ubytovacích 

zařízení následující kategorie (Český statistický úřad 2013a): 

 turistické ubytovny, 

 chatové osady, 

 kempy, 

 penziony, 

 hotely: 

▫ garni, 

▫ hotely *****, hotely ****, hotely ***, hotely **, hotely *, 

 ostatní nespecifikovaná hromadná ubytovací zařízení. 

Pro zkoumání počtu přenocování a počtu hostů, jsou data sledována samostatně pro hotely 

páté a čtvrté kategorie a dále pak společně pro všechny ostatní kategorie hotelů dohromady. 

Pro analýzu čistého využití lůžek a využití pokojů jsou samostatně sledovány hotely páté, 

čtvrté a třetí kategorie a ostatní hotelová zařízení jsou sledována dohromady. 

Tento článek se bude zabývat vývojem celkového počtu hotelů v ČR v časovém období 2000-

2012 (data za rok 2013 nebyla v době tvorby tohoto příspěvku prozatím k dispozici) a 

vývojem celkového počtu hostů v jednotlivých sledovaných kategoriích hotelů dle výše 

uvedené metodiky v období 2000-2013.  

Hostem je jakákoliv osoba, která využívá služeb hromadného ubytovacího zařízení 

k přechodnému ubytování. Hostem není osoba, která využívá ubytovací zařízení 

k přechodnému ubytování, které je využíváno v souvislosti se zaměstnáním, či řádným 

studiem, pokud tato doba překročí jeden rok (Český statistický úřad 2013a). 

Čisté využití lůžek (dále jen ČVL) se počítá dle následujícího vzorce. 

   

 (1)   
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  (2) 
 

 

Počet realizovaných pokojodnů představuje počet obsazených pokojů za jednotlivé dny 

sledovaného období. Cílem tohoto článku je odhalit vliv globální hospodářské a ekonomické 

krize na vývoj zvolených ukazatelů v ČR u vybraných typů hotelů. Pro větších přehlednost 

budou jednotlivé ukazatele analyzovány pouze pro vybrané typy hotelů dle výše uvedené 

metodiky. Ve vybraných případech, kde metodika nesleduje všechny kategorie hotelů, budou 

analýzy provedeny dle pravidel metodiky Českého statistického úřadu.  

2 Vývoj vybraných indikátorů hotelnictví 

Jak již bylo uvedeno výše, všechny oblasti cestovního ruchu byly více či méně ovlivněny 

globální ekonomickou a hospodářskou krizí. V této části textu budou detailně analyzovány 

vybrané ukazatele, které byly popsány v předchozí kapitole. V jednotlivých subkapitolách této 

části budou analyzovány následující ukazatele: 

 vývoj počtu jednotlivých kategorií hotelů v období 2000-2012, 

 vývoj celkového počtu hromadných ubytovacích zařízení v období 2000-2012, 

 čisté využití lůžek vybraných kategorií hotelů v období 2000-2013, 

 využití pokojů vybraných kategorií hotelů v období 2000-2013. 

2.1 Celkový vývoj počtu jednotlivých kategorií hotelů 

Vývoj počtu jednotlivých kategorií hotelů bude podroben analýze časových řad v období 

2000-2012. Pro lepší přehlednost v rámci této analýzy, budou samostatně zkoumány hotely 

kategorie tří hvězdiček, jelikož v rámci této kategorie je za sledované období průměrný počet 

pokojů 1013. V kategorii hotely**** je průměr za sledované období 307, dvouhvězdičkové 

hotely vykazují průměr 323 hotelů a hotely jednohvězdičkové 198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Celkový vývoj počtu hotelů dle vybraných kategorií; zdroj: vlastní interpretace dle Českého 

statistického úřadu 2013b. 



 

208 

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

hotely ***

7000

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ubytovací zařízení celkem

Jak je vidět z grafů zobrazených na obrázku 2 a 3 vliv krize se u jednotlivých typů hotelových 

kategorií projevil různorodě. Hotely nejvyšší kategorie, tedy pětihvězdičkové hotely 

zaznamenávají setrvalý pravidelný každoroční nárůst po celou dobu sledování vývoje 

indikátoru. V případě čtyřhvězdičkových hotelů dochází také k trvalému nárůstu, jehož tempo 

se však po roce 2008 výrazně zpomalilo. Trvalý pokles zaznamenávají hotely nejnižších 

kategorií, tedy jedno a dvouhvězdičkové. Vyrovnaný stav s mírným nárůstem o 10 hotelů 

za sledované období zaznamenaly hotely garni. Největší nárůst za celé sledované období 

zaznamenaly hotely čtyřhvězdičkové a tříhvězdičkové. Čtyřhvězdičkových hotelů bylo v roce 

2000 v ČR 141, v roce 2012 to však již bylo 490. U tříhvězdičkových hotelů došlo 

za sledované období k nárůstu o 405 hotelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Celkový vývoj počtu hotelů třetí kategorie; zdroj: vlastní interpretace dle Českého statistického 

úřadu 2013b. 

Obr. 4: Celkový vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení; zdroj: vlastní interpretace dle Českého 

statistického úřadu 2013b. 

Celkový vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení je zaznamenán na grafu na obrázku 4, 

kde je vidět jasný dopad krize a postupný pokles celkového počtu hromadných ubytovacích 

zařízení. Vývoj v ČR v oblasti hromadných ubytovacích zařízení tedy koresponduje 

s celkovým vývojem cestovního ruchu po krizi ve světě, kde také docházelo po roce 2009 

k oživení cestovního ruchu. Celkový počet hromadných ubytovacích zařízení v ČR 

zaznamenal pokles ještě v roce 2010, dále však došlo k prudkému nárůstu v roce 2011 

a mírnému poklesu v roce 2012. 

2.2 Čisté využití lůžek vybraných kategorií hotelů 

Čisté využití lůžek bude sledováno samostatně u třech nejvyšších kategorií hotelů a zbylé 

hotely budou shrnuty dle metodiky Českého statistického úřadu do jedné skupiny. 
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Obr. 5: Vývoj čistého využití lůžek; zdroj: vlastní interpretace dle Českého statistického úřadu 2014

Jak je vidět z výše uvedeného grafu je vidět jasný propad v roce 2009 u všech sledovaných 

skupin. Celkově ve sledovaném období po celou dobu klesalo čisté využití lůžek u ostatních 

hotelů a penzionů. Hotely pěti, čtyř i tříhvězdičkové zaznamenaly pokles čistého využití lůžek 

v roce 2009. ČVL pětihvězdičkových hotelů začalo klesat již před krizí, důsledek krize v této 

kategorii byl však nejvyšší. Tento stav je naprosto logický, jelikož jako důsledek krize celá 

řada zákazníků omezovala spotřebu luxusnějších statků a nahrazovala je statky levnějšími. 

I celkový vývoj čistého využití lůžek hotelů všech kategorií koresponduje s výše uvedenými 

skutečnostmi. Před krizí docházelo k mírnému nárůstu, který byl zastaven v roce 2009, 

postupně však i v této oblasti dochází k pomalému oživení.  

2.3 Využití pokojů vybraných kategorií hotelů 

Pro analýzu využití pokojů jsou hotely rozděleny do stejných kategorií jako v případě ČVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Vývoj využití pokojů; zdroj: vlastní interpretace dle Českého statistického úřadu 2014a 
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Z grafu je jasně patrné, že VP koresponduje s vývojem, který byl popsán v případě ČVL. 

Tedy pouze ostatní hotely a penziony zaznamenávají pokles po celou dobu sledování. Ostatní 

kategorie zaznamenávají velký pokles v roce 2009 a po té postupný nárůst. Nejprudší nárůst 

je viditelný u pětihvězdičkových hotelů, tedy hotelů nejvyšší kategorie a dále pak u hotelů 

čtyřhvězdičkových. Nižší kategorie hotelů nevykazují tak velké výkyvy jako výše uvedené 

dva typy. 

Závěr 

Z provedené analýzy jasně vyplývá, že přestože byla oblast hotelnictví globální hospodářskou 

krizí zasažena, došlo k poměrně rychlému oživení. Celkový počet ubytovacích zařízení, který 

v roce 2008 činil 7705 zařízení, se pomalu již dostává na tuto hodnotu (v současnosti v ČR na 

trhu operuje 7631 hromadných ubytovacích zařízení). Jednoznačný vliv krize můžeme 

sledovat jak v případě čistého využití lůžek vybraných kategorií hotelů, tak v případě využití 

pokojů u stejných kategorií hotelů. Z hlediska počtu hotelů došlo po krizi ke snížení 

celkového počtu hotelů jedno a dvou hvězdičkových, ale naopak byl zaznamenán poměrně 

velký nárůst hotelů tří a čtyřhvězdičkových, stejně tak se mírně zvyšuje počet 

pětihvězdičkových hotelů, kterých v roce 2008 bylo v ČR 41 a v roce 2012 56. Hotely 

nejvyšší kategorie však utrpěly největší propad v oblasti čistého využití lůžek a využití 

pokojů. V příladě pětihvězdičkových hotelů došlo v porovnání let 2008 a 2009 k poklesu 

čistého využití lůžek o více než 13% a v případě využití pokojů dokonce téměř o 16%. Druhý 

nejvýznamnější pokles ČVL můžeme sledovat u tříhvězdičkových hotelů. VP u všech 

kategorií hotelů (kromě již jmenovaných pětihvězdičkových) se pohybuje okolo 9%. 

S ohledem na stávající krizi je možné hotelům všech kategorií doporučit nepodceňování 

důkladné situační analýzy vnitřního i vnějšího prostředí hotelů. Základem analýzy vnějšího 

prostředí může být celá řada volně dostupných sekundárních zdrojů, dále je třeba neustále 

sledovat konkurenci, provádět pravidelnou analýzu konkurence a benchmarking 

nejvýznamnějších konkurentů. Samozřejmě je nutné prověřovat i kvalitu vlastních vnitřních 

zdrojů. Na základě provedené marketingové situační analýzy je pak třeba vyhledávat 

možnosti, jak nabídnout lepší hodnotu zákazníkovi a získat tak významnou konkurenční 

výhodu.  

Literatura 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Metodika – časové řady cestovní ruch [on-line]. Praha: 

Český statistický úřad. 2013a [cit. 03-03-2014].  Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce. 

nsf/i/metodika_casove_rady_cestovni_ruch 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie 

ubytovacího zařízení v turistických regionech [on-line]. Praha: Český statistický úřad. 2013b. 

(9.4.2013) [cit. 03-03-2014].  Dostupné z www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_1_4_cru/$File/crucr 

040913_14.xls 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využití lůžek a pokojů v hotelech a podobných ubytovacích 

zařízeních podle kategorie zařízení v ČR a krajích (NUTS III) [on-line]. Praha: Český 

statistický úřad. 2014. (7.2.2014) [cit. 03-03-2014].  Dostupné z www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/ta 

b_262_cru/$File/crucr020714_262.xlsx 



 

211 

COOPER, CH. et al. Tourism. Principles and Practice. Harlow: Pearson Education. Limited. 

2008. 736 s. ISBN 978-0-273-7126-1 

KAPIKI, S. The Impact of Economic Crisis on Tourism and Hospitality: Results from a Study 

in Greece. Central European Review of Economics and Finance, Vol. 2, 1 (2012), od s. 19, 12 

s. 2012. ISSN 2082-8500.  

SAUSMAREZ, N. Crisis Management for the Tourism Sector: Preliminary Considerations in 

Policy Development. Tourism and Hospitality Planning & Development, vol. 1, 2 (2004), 

pp.157–172, (16 s). ISSN 1479-053X. 2004. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14790530420002 

51070 

WORLD TOURSIM ORGANIZATION. Economic Crisis, International Tourism Decline 

and its Impact on the Poor. Madrid: World Tourism Organization, 2013. 241 s. ISBN 978-95-

844-1443-7 



 

212 

KOOPERACE AKTIVIT V MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU 

PODLE AGILNÍ METODIKY 

 

COOPERATION ACTIVITIES IN TOURISM MANAGEMENT BY 

AGILE METHODOLOGY 

 

PETER STOLICNÝ68, RADKA ŠPERKOVÁ69  

 

Abstrakt 

Softwaroví teoretici vytvořili již před několika lety model agilního programování, ve kterém 

se neustále i v průběhu tvorby mění a modeluje sama podstata tvůrčí činnosti na základě 

měnících se potřeb zákazníka. Tento model je přenositelný také do oblasti cestovního ruchu. 

Výsledkem by mněla být vyšší kvalita výsledného produktu. 

Klíčová slova  

Agilní metoda, software, cestovní ruch, zákazník 

 

Abstract 

Software theorists have created several years ago model of agile programming, which 

continues even during the creation of a model changes the very nature of creative activities 

based on changing customer needs. This model is transferable to the area of tourism. The 

result would be fucking had higher quality final product. 

Key words 

Agile Methodology, software, tourism, customer 
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Úvod 

Místo zdlouhavého vysvětlování, do čeho se to vlastně pouštíme, zacituji z Úvodu do agilní 

metodiky od Jiřího Knesla.70 „Software lze vyvíjet celou řadou způsobů. Ať už se jedná o tzv. 

Waterfall model (klasický přístup, od analýzy přes návrh a betaverze k finálnímu produktu) 

nebo o agilní metodiku, je nutné, aby manažer, tým analytiků, vývojářů a testerů koordinoval, 

bral v potaz zájem klienta a zároveň kladl důraz na kvalitu a produktivitu samotných 

pracovníků. Protože jsou světy agilních a neagilních týmů poměrně oddělené a zároveň velmi 

komplexní, zaměříme se na jednu z oblastí. Tedy na agilní metodiky, jejich vliv na 

produktivitu a také na to, jak agilní metodiky v týmu podporovat.“ Kdybychom zaměnili 

slovo “software” za slova “organizace pracovních metod v cestovním ruchu”, vzešla by z 

agilní metodiky metoda, uplatnitelná v široké oblasti cestovního ruchu. Od manažerských 

aktivit v hotelu až po organizování incomingových a outgouingových zájezdů. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je tato implementace nepřenosná, dokonce zbytečná. 

Máme zde přece již vyzkoušené manažerské metody, MIS (Marketing Information Systém). 

IMC (Integrated Marketing Communications ) nebo (VCh (Value Chain – hodnotový 

řetězec).  V oblasti posouzení našeho postavení na trhu a konkurence zde máme USP (Unique 

Selling Peroposition) Existuje prostě sada vyzkoušených nástrojů managementu marketingu, 

které prostě fungují. Proč tedy vytvářet zase něco nového? Není to jenom plácnutí do vody? 

Není to jenom jakýsi módní buzz management“ v managementu samém? Odpovědět by měl 

tento stručný vstup do nových oblastí tvorby produktu, který se již několik let těší tak velké 

oblibě u IT pracovníků. 

Je to právě Brno, které v březnu hostilo již čtvrtou konferenci agilních technik – Agilia 

Conference. Tam se jednalo o možnosti využití nástrojů Scrum, Kaban71 a dalších, které 

pomáhají prosadit agilní organizace a multi znalostní týmy do praxe. Pakliže je toto relativně 

nové odvětví managementu tak výrazně aktivní v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, podívejme se, jak by bylo možné agilní komponenty uplatnit v managementu 

cestovního ruchu. 

1 Agilní metodika a Agilní technika 

Přestože se tyto termíny často zaměňují, nebo dokonce považují za totéž, ve skutečnosti se 

jedná o rozdílné (jakkoliv propojené) oblasti s naprosto rozdílnými významy. 

Agilní metodika je způsob rozvržení a ověřování práce. Cílem Agilní metodiky bývá lepší 

organizace práce. Odlišné Agilní metodiky vedou k odlišným produktům, protože považují 

jiné aspekty produktu za klíčové. Liší se i přístup ke změně zadání. Možnost změny zadání je 

ale určující podmínkou Agile: „Agile je možnost jak vytvořit a reagovat na změny, aby byl 

vytvořen v turbulentní podnikatelské prostředí zisk“72 Agilní metodiky jsou skupiny metod 

původně určených pro vyvíjení softwaru založené na iterativním a inplementálním vývoji. 

Umožňují rychlý vývoj softwaru a zároveň dokáží reagovat na změnu požadavků v průběhu 

vývojového cyklu. Podle těchto metodik se správnost systému ověří jedině pomocí rychlého 

vývoje, předložení zákazníkovi a následných úprav dle zpětné vazby. 

                                                 
70 KNESL J., Agilní vývoj:Úvod, in: www.zdroják.cz, zaznamenán 02.2014  
71 Na bližší vysvětlování zde není prostor, odkazujeme na uváděnou literaturu. 
72 http://www.zdrojak.cz/clanky/agilni-vyvoj-uvod/ 

http://www.zdroják.cz/
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Agilní technika je naproti tomu konkrétní postup, který se většinou týká samotných tvůrců 

produktu. Cílem těchto technik bývá zvýšení produktivity práce, odstranění chyb, kvalitnější 

nebo přesnější dodržení specifikace. Agilní techniky jsou od metodik oddělitelné. Cílem 

Agilní techniky je kvalitnější produkt „šitý“ na míru spotřebitele. Techniky užívané agilními 

metodikami se často používaly už dříve, ale pojem se začal používat až v únoru 2001. V 

Utahu se tehdy sešli odborníci z oblasti softwarového inženýrství a vývoje softwaru, aby 

diskutovali o odlehčených metodách vývoje. Sepsali Manifest agilního programování, 73kde 

definují přístup k vývoji nyní známý jako agilní programování. 

1.1 Rozdíly mezi agilní metodikou a technikou: 

Agilní metodika se zaměřuje na organizaci práce bez ohledu na to, zda se ve firmě vyvíjí 

software, nebo se jedná o jinou oblast, kde lze agilní řízení uplatnit. V agilní metodice je 

kladen důraz na možnost změny, agilní technika nic takového nevyžaduje. Agilní metodika se 

týká nejen vývojářů, ale i managementu. Agilní technika je konkrétní činnost (především 

vývojáře, může se ale týkat i například klienta).  

2 Uplatnění agilních technik v cestovním ruchu 

Od počátku rozvoje cestovního ruchu je již známá snaha o vytváření ucelených produktů. Ten 

se sestává z více složek. Je zde důležitá přítomnost přírodní nebo kulturně-historické 

atraktivity, tyto prvky tvoří tzv. primární nabídku. Aby mohl turista k této atraktivitě přijet a 

pobývat na tomto místě, je nutné vybudovat tzv. sekundární nabídku cestovního ruchu, tu 

tvoří suprastruktura (ubytovací a hostinská zařízení), dále infrastruktura cestovního ruchu 

(např. sportovně-rekreační zařízení, kulturně-společenská zařízení, cestovní kanceláře, 

dopravní služby) a také všeobecná infrastruktura, která slouží nejen potřebám cestovního 

ruchu (komunální služby, obchody atd.). Tyto složky lze označit jádrem produktu, bez 

kterého bychom produkt cestovního ruchu nemohli vytvořit a nabízet. Dále zde hraje 

důležitou roli přístupnost a cena.  

Ano to vše je již dávno známé a odzkoušené. Když to však tak dobře víme, pracujeme 

s přípravou „balíčků“ nabídky cestovního ruchu, proč vše nefunguje tak, jak bychom si přáli? 

Chybou je asi špatně nastavená komunikace mezi instituty, které se zabývají cestovním 

ruchem. Tedy cestovní kanceláře, cestovní agentury, ubytovací a stravovací zařízení, 

destinace samosprávních celků (památky přírodní i kulturní) státní správy (ministerstvo 

kultury a ministerstvo pro místní rozvoj) v nemalé míře i ministerstvo financí a vláda, která 

může svými zásahy (daně, úlevy, mýtné, podpora sponzoringu) vhodně působil na rozvoj 

cestovního ruchu. 

První a hlavní důraz však musí být kladen na management cestovního ruchu. Na správu, 

vzájemnou komunikaci a kooperaci jednotlivých segmentů, účastníků cestovního ruchu. 

Samotné tvorbě produktu předchází mnoho kroků, bez nichž bychom jej nebyli schopni 

kvalitně vytvořit a uvést na trh. Ovšem klasickou metodikou se vytvářejí pevná pravidla, 

vazby, plány, rozpočty, s kterými již nelze hýbat. Výhodou agilní techniky je její důsledná 

příprava a následná volnost, pružnost, přizpůsobování potřebám konkrétního produktu. 

Prvotním hýbatelem klasické metodiky je například cestovní kancelář, která „balíček“ 

vytvořila. Prvotním hýbatelem agilní tvorby je zákazník, kterému se „balíček“ flexibilně 

přizpůsobuje. 

                                                 
73 Martin Fowler, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Jon Kern, Jon Jeffries,  in: http://agilemanifesto.org/authors.htm  
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3  Agilní technika v Národním divadla v Brně jako pomyslný příklad 

Janáčkovo divadlo NDB má 1000 sedadel. Brno má 400 000 obyvatel, spolu s blízkým 

okolím 800 000 obyvatel. Je to jediné kulturní zařízení v Jihomoravském kraji, které 

provozuje operu a balet. Z takového faktu by se dalo předpokládat, že o návštěvnost by 

neměla být nouze. Nouze však je a velká. Bez organizování návštěvnosti ze sousedního 

Rakouska a autobusového svozu diváků pomocí CK z okolí cca 100 km od Brna by se 

naplnění divadla na jednotlivá, byť i vnikající představení neobešlo. 

Klasickými metodami marketingu se do současnosti nepovedlo připravit nabídku pro diváky, 

aby kromě návštěvy divadla navštívili i jinou kulturní či přírodní destinaci Brna a okolí + 

restaurační zařízení a o přenocování už vůbec není řeč. Přičemž právě vícedenní návštěva 

Brna by měla být pro tuto destinaci prioritou. Nic nevíme o touhách, potřebách návštěvníka 

operního představení. Prostě mu připravíme nedostatečný „balíček“, po představení všichni 

nasednou do autobusu a zmizí. Hned intenzivně sháníme další skupinu autobusových 

návštěvníků představení. 

Agilními technikami bychom při tom mohli nejenom zvýšit návštěvnost operních představení, 

ale současně výrazně zlepšit destinační management Brna a okolí. Na to bychom ovšem 

potřebovali profesionální přípravu destinace, komunikaci všech zainteresovaných, vytvoření 

pravidel pro Agilní management, museli bychom se naučit pružně reagovat na potřeby 

konkrétních návštěvníků a dokázat jim připravit hned několik aktivit (kromě návštěvy divadla 

a možná setkán í s operními pěvci, s režisérem, s divadelními teoretiky) tedy také návštěvu 

obchodních center, přírody Moravského Krasu a brněnské přehrady, návštěva musejí, galerií, 

brněnského podzemí i třeba kapucínské hrobky, hradu, po představení vináren a pivnic, různé 

typy ubytování. Vytvořit podmínky pro zájezdy dvou a více denní. A možná druhý večer jiné 

divadlo atp. 

Že je to velmi pracné? Že je zapotřebí nasazení mnoha zástupců různých institucí od 

soukromého sektoru po ty, co jsou spravovány statutárním městem Brnem a státní správou? 

Ano, je to pracné. Ale známe nějakou vynikající manažerskou činnost bez pracnosti? 

Závěr 

Uvedený příklad vypadá na první pohled jako z říše snů. Vždyť co chceme po Národním 

divadle Brno a po samosprávě města (např. Turistické informační centrum) když v 

současnosti tyto instituce nejsou schopny dát dohromady ani úplně jednoduchý nabídkový 

balíček pro incommingovou klientelu ?  A my tu navrhujeme variabilitu, pružnou reakci na 

přání zákazníků, zainteresovanou mnoha institucí do jediného nabísdkového balíčku.  

Agilní metodika zde je a není velmi koplikovaná (těm softwarovým inženýrům šlo práve o 

jednoduchost sdělení a zdílení). Stačí se naučit několik zásad74  a odvážne se pustit nejenom 

do studia agilních metod, ale a především do realizace nových produkrů cestovního ruchu s 

využitím agilních technik. Na internetu lze najít již dostatek přehledných materiálů, 75 které 

mohou pomoci implementovat agilní techniky i do sveta cestovního ruchu. 

 

                                                 
74  http://agilemanifesto.org 
75 http://www1.osu.cz/~prochazka/infs2/P1.pdf 
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KVALITA V PODNICÍCH CESTOVNÍHO RUCHU VE SROVNÁNÍ 

S OSTATNÍMI ODVĚTVÍMI V ČR 
 

QUALITY IN TOURISM IN COMPARISON TO OTHER SECTORS IN 

THE CZECH REPUBLIC 

 

PETR SUCHÁNEK76, RADKA ŠPERKOVÁ77 

 

Abstrakt 

Předmětem článku je komparace kvality podniků v cestovním ruchu a ostatních odvětví v ČR. 

Cílem článku je analýza kvality podniků tak, aby byl zachycen rozdíl v kvalitě (produktu ale 

i podniku) podniků cestovního ruchu a ostatních odvětví. Dílčím cílem článku je identifikace 

odchylek tak, aby bylo možné identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na 

jejich kvalitu. To pak následně umožní managementu podniků cestovního ruchu lépe zacílit 

použité nástroje řízení v podniku, zvýší kvalitu podniku (především kvalitu řízení ale i kvalitu 

produktu) a v neposlední řadě zvýší výkonnost podniku. 

Klíčová slova 

Kvalita, management, cestovní ruch, podniky 

 

Abstract 

Topic of this paper is to compare the quality of the tourism and other industries in the Czech 

Republic. The aim of this article is to analyze the quality of enterprises and to recognize the 

difference in quality (both product and company) in tourism and other industries. The partial 

aim of the article is to identify differences in order to identify the specifics of the tourism 

businesses with regard to their quality. This in turn allows the management of tourism 

businesses to better target management tools used in the enterprise increase the quality of the 

company (especially a quality management but also quality of the product) and, last but not 

least, increase business performance. 

Key-words 

Quality, management, tourism, enterprises 
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Úvod 

Předmětem článku je komparace kvality podniků v cestovním ruchu a ostatních odvětví v ČR. 

Cílem článku je analýza kvality podniků tak, aby byl zachycen rozdíl v kvalitě (produktu ale 

i podniku) podniků cestovního ruchu a ostatních odvětví. Dílčím cílem článku je identifikace 

odchylek tak, aby bylo možné identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem 

na jejich kvalitu. To pak následně umožní managementu lépe zacílit použité nástroje řízení 

v podniku, zvýší kvalitu podniku (především kvalitu řízení ale i kvalitu produktu) 

a v neposlední řadě zvýší výkonnost podniku. 

Charakteristiky kvality podniků byly zjišťovány od respondentů - zaměstnanců 

(managementu) zkoumaných podniků. Díky tomu nejsou tyto charakteristiky zcela objektivní, 

což může mít vliv na výsledky výzkumu. Na tento výzkum by tak bylo vhodné navázat 

výzkum zákazníků a zaměstnanců zkoumaných podniků, aby bylo možné uvedenou 

subjektivitu respondentů eliminovat. 

Uvedený článek navazuje na tříletý výzkum autora, který byl podpořen vnitřní grantovou 

agenturou VŠOH. Výzkumný úkol probíhal v letech 2010 – 2012 a nesl název Kvalita 

a výkonnost v podnicích cestovního ruchu s evidenčním číslem GA/VSOH/2010/2. 

1 Vymezení kvality v cestovním ruchu 

Při empirickém ověřování vztahů mezi aplikací managementu kvality a podnikovou 

výkonností, je třeba reflektovat, že při hledání kauzálních vztahů je třeba pracovat s vnímáním 

kvality, nikoliv s její objektivní operacionalizací, jelikož zákazník hodnotí kvalitu subjektivně 

a právě na základě tohoto názoru rozhodne o realizaci koupě, která je základním stavebním 

kamenem finančních ukazatelů. 

Crosby definuje kvalitu jako přizpůsobení požadavkům (Crosby, 1979 citováno z  

Parasuraman, Zeithaml, Berrry, 1985). Tato definice kvality je přitom jádrem definice kvality 

dle norem ISO 9001 (srovnej s ČSN EN ISO 9001, 2010). Ve všech případech se přitom 

jedná o pokus o definici kvality výrobku, přitom je nutné poznamenat, že definovat kvalitu 

služeb je ještě poněkud obtížnější, neboť služby jsou nehmatatelné, heterogenní, nedělitelné, 

pomíjivé a navíc je nelze vlastnit. Díky tomu, že mezi výrobkem a službou existují významné 

rozdíly lze předpokládat, že se tyto rozdíly budou promítat do kvality, resp. řízení kvality jak 

výrobků, tak služeb. 

Kvalita služeb je měřením toho, jak dobře odpovídá úroveň dodávaných služeb očekáváním 

zákazníků (Lewis a Booms, 1983). Kvalitu služeb lze také charakterizovat jako postoj spojený 

(i když ne totožný) s uspokojením, které je výsledkem srovnání prvotního očekávání 

s výkonem (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988). Autoři (např. Bitner, 1990, Parasuraman, 

Zeithaml, Berry, 1985 ad.) se shodují na tom, že kvalita služeb souvisí s uspokojením 

zákazníků, přičemž kvalitu služeb a uspokojení zákazníka chápou jako dva odlišné pojmy, 

resp. dvě odlišné kategorie (srovnej s Cronin a Taylor, 1996). Kvalita je základním faktorem, 

který pomáhá podnikům přitahovat více zákazníků (Beckham, Veldkamp, 1995). Hlavní 

důvod, proč klást důraz na kvalitu, je ten, že kvalita se tzv. vyplatí. Zeithaml, Parasuraman a 

Berry říkají, že ,,excelentní služby se vyplatí, jelikož tvoří tzv. opravdové zákazníky“ 

(Zeithaml, Parasuraman, Berry 1990). Takzvanými opravdovými zákazníky myslí takové, 

kteří jsou po zkušenosti se službou rádi, že si vybrali právě daný podnik pro uspokojení svých 

potřeb, stanou se k podniku loajálními a  budou šířit tzv. kladné slovo z úst do úst. 
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Mackay a Crompton říkají, že ,,kvalita služeb je vztah mezi tím, co si zákazníci přejí a tím, co 

vnímají, že skutečně obdrželi“ (Mackay, Crompton, 1990). Bitner definuje kvalitu služeb jako 

,,celkový dojem zákazníka relativní nedostatečnosti či převahy daného podniku a jeho služeb 

v porovnání s ostatními podniky“ (Bittner, 1990). Parasuraman a Zeithaml definují kvalitu 

služeb jako ,,stupeň a směr rozporu mezi vnímáním kvality služby a zákazníkovým 

očekáváním“ (Parasuraman, Zeithaml, 2006). Toto je jedna z nejrozšířenějších definic kvality 

služeb. Obecně tedy můžeme říci, že současné definice kvality služeb deklarují, že služba je 

kvalitní, když vyrovná či dokonce přesáhne zákazníkovo původní očekávání od služby. 

2 Metodika výzkumu 

Základní metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření, kterým byly zjištěny základní faktory a 

parametry kvality podniku. Samotný dotazník se skládal ze dvou částí. V první části byl 

respondent seznámen s předmětem výzkumu a způsobem využití dat. Dále byl identifikován 

podnik dle názvu (firmy), počtu zaměstnanců, předmětu činnosti, sídla podniku a funkce 

respondenta v podniku. Druhá část byla zaměřena na vlastní charakteristiky kvality. Tato část 

obsahovala celkem 15 uzavřených otázek. Z toho bylo 13 ve formě sedmibodové škály a 2 ve 

formě dvoubodové škály (ano/ne). 

Samotná analýza odpovědí se opírá o tradiční statistické metody univariační analýzy. Analýzy 

se tak opírají o tabulky křížových srovnání, tedy o identifikaci rozdílného výskytu 

sledovaných jevů mezi analyzovanými dvěma skupinami podniků (cestovní ruch a ostatní 

odvětví). V rámci statistického vyhodnocení výsledků bylo důležité zkoumat obecnost 

nalezených kauzalit. Nejjednodušším způsobem bylo testování statistické významnosti 

zjištěných výsledků (rozdílů). V článku jsou přitom uvedeny pouze výsledky statisticky 

významné a to na hladině významnosti p = 90%. Statistická významnost byla měřena 

v souladu s tradičními postupy, tzn. chí-kvadrátem testu významnosti (Suchánek, Špalek a 

Sedláček, 2010). 

3 Výzkumný vzorek 

Zkoumaný vzorek obsahoval v roce 162 podniků. Z toho bylo 46,9% podniků z odvětví 

cestovního ruchu a 53,1% podniků z ostatních odvětví (převládal zpracovatelský průmysl). 

Podniky přitom pocházely z různých krajů ČR (31,5% podniků z odvětví cestovního ruchu a 

49,4% z ostatních odvětví) a SR (15,4% podniků z odvětví cestovního ruchu a 4,9% z odvětví 

ostatních). Ve zkoumaném vzorku odvětví cestovního ruchu převládaly malé podniky (celkem 

89,5% malých, 5,3% středních a 5,2% velkých podniků). Ve zkoumaném vzorku ostatních 

odvětví byl počet podniků rozvržen dle velikosti rovnoměrněji (celkem zde bylo 48,8% 

malých, 31,4% středních a 19,8% velkých podniků). Sběr dat probíhal od listopadu 2013 do 

ledna 2014. Ke sběru dat byli využiti studenti VŠOH a ESF MU. 

4 Výsledky analýzy kvality jednotlivých skupin podniků 

Přestože výkonnost není primárně předmětem tohoto článku, je nesporné, že mezi výkonností 

a kvalitou existuje vzájemný vztah (viz např. Suchánek, 2013). V tomto ohledu je zajímavé, 

že statisticky významné rozdíly nejsou pouze mezi jednotlivými faktory kvality, v rámci 

komparace rozdílů mezi podniky cestovního ruchu a ostatními podniky, ale také rozdíly ve 

výkonnosti (dokonce na hladině významnosti p = 97,5%). Nic na tom nemění ani fakt, že 

výkonnost zde byla posuzována kvalitativně (a subjektivně). 
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Otázka byla konkrétně zaměřena na zhodnocení vývoje ziskovosti v posledních třech letech (s 

ohledem na vztah k průměru příslušného odvětví). Nejnižší známkou byla známka 1 

(ziskovost výrazně pod úrovní odvětví) a nejvyšší známkou byla známka 7 (ziskovost výrazně 

nad úrovní odvětví). Z výsledků plyne, že podniky ostatních odvětví se v tomto směru hodnotí 

o stupeň lépe než podniky z oblasti cestovního ruchu. Nejčastější použitou známkou u 

podniků cestovního ruchu byla známka 4 (44% podniků), o ostatních podniků to byla známka 

5 (34,9% podniků). Naopak známku 4 obdrželo 26,7% podniků z ostatních odvětví a známku 

5 pak 25,3% podniků z oblasti cestovního ruchu. Známku 6 obdrželo 5,3% podniků z oblasti 

cestovního ruchu a 11,6% podniků z ostatních odvětví. Pouze u známky 3 byl větší podíl 

podniků z ostatních odvětví (15,1% podniků), oproti podnikům z oblasti cestovního ruchu 

(10,7% podniků). 

Nijak překvapující je statisticky významný rozdíl (na hladině významnosti p = 99%) 

v hodnocení svých produktů s ohledem na to, nakolik se jedná o hmotný produkt nebo službu 

(bylo přitom hodnoceno celkové portfolio produktů podniku). Byla opět použita sedmibodová 

škála, přičemž hodnota 1 znamenala čistou službu, hodnota 7 čistě hmotný produkt a ostatní 

hodnoty mix hmotných produktů a služeb. U podniků z oblasti cestovního ruchu převládala 

střední hodnota 4 (celkem 43,4% podniků), naopak u podniků z ostatních odvětví to byla 

hodnota 6 a 7 (27,9% a 24,4% podniků). 

Další statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami zkoumaných podniků tkví ve 

zdrojích nápadů pro inovaci produktu podniku. K hodnocení byla opět použita sedmibodová 

škála, přičemž hodnota 1 znamenala žádný podíl a hodnota 7 naopak 100% podíl příslušného 

faktoru na inovaci podniku. Výsledky jsou (souhrnně za všechny interní faktory) uvedeny 

v tabulce č. 1, přičemž nejčetnější odpovědi jsou zvýrazněny šedě. 

Tab. 1: Zdroje nápadů pro inovaci produktů (procesů) dle podílu v procentech uvedeného zdroje v rámci 

zkoumaných vzorků podniků 

Nástroj 

inovace 

Cestovní ruch Ostatní odvětví p 

hodnota 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7  

Konkurence 28,4 8,1 10,8 17,6 18,9 8,1 8,1 17,6 16,5 16,5 11,8 17,6 18,8 1,2 0,033 

Dodavatelé 18,7 29,3 12 29,3 8 0 2,7 38,4 14 16,3 9,3 8,1 7 7 0,000 

Stížnosti 

zákazníků 

(sebrané 

záměrně) 

19,7 2,6 9,2 14,5 26,3 19,7 7,9 23,5 14,1 22,4 9,4 15,3 8,2 7,1 0,007 

Stížnosti 

zákazníků 

(sebrané od 

zaměstnanců)* 

9,2 10,5 10,5 18,4 26,3 17,1 7,9 22,6 29,8 22,6 6 6 8,3 4,8 0,000 

Stížnosti 

zákazníků 

(sebrané 

jinak)* 

24 10,7 17,3 24 12 5,3 6,7 47,1 24,7 10,6 3,5 4,7 3,5 5,9 0,000 

Produkt 

(neprodaný) 
18,7 22,7 10,7 10,7 14,7 17,3 5,3 45,2 16,7 11,9 9,5 9,5 3,6 3,6 0,006 

Odpad 28,4 32,4 18,9 5,4 9,5 2,7 2,7 50,6 20,5 7,2 9,6 8,4 2,4 1,2 0,05 

* informace byly získány náhodně 

Zdroj: Autoři 

Z výsledků plyne, že největším rozdíly ve využívání zdrojů inovací obou skupin podniků jsou 

konkurenti, dodavatelé stížnosti zákazníků (ať už získané záměrně nebo získané náhodně 
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prostřednictvím personálu nebo jinak – např. on-line), množství neprodaného produktu 

a odpad. V rámci podniků cestovního ruchu jsou nejvyužívanějšími nástroji (oproti podnikům 

z ostatních odvětví) stížnosti zákazníků (a to především ty získané prostřednictvím 

zaměstnanců) a dodavatelé. Naopak podniky z ostatních odvětví je nejvyužívanějším 

nástrojem konkurence, přičemž zbylé nástroje tyto podniky prakticky vůbec nevyužívají. 

Zajímavým faktorem je odpad, který velmi málo využívají obě skupiny podniků, nicméně 

podniky z oblasti cestovního ruchu přece jen o něco více, než podniky z ostatních odvětví. 

Další otázka byla zaměřena na míru formalizace řízení kvality (měřené opět sedmi bodovou 

škálou, kde hodnota 1 znamenala žádnou formalizaci a hodnota 7 úplnou formalizaci). 

Podniky cestovního ruchu vykazují střední míru formalizace řízení kvality (hodnota 4 – 27% 

podniků a hodnota 5 – 20,3% podniků). O podnicích z ostatních odvětví byla situace 

komplikovanější, neboť 24,1% podniků vykazuje nižší míru formalizace (hodnota 3) a naopak 

20,5% podniků maximální míru formalizace (hodnota 7). 

Následující otázka se týkala zavedení systému řízení kvality (ať už certifikovaného nebo 

necertifikovaného). Obě skupin podniků odpovídali obdobně v tom smyslu, že většina 

podniků nemá zaveden certifikovaný systém řízení kvality, konkrétně řady ISO 9000, (71,1% 

podniků z oblasti cestovního ruchu a 52,3% podniků z ostatních odvětví), nebo systém vlastní 

a necertifikovaný (55,3% podniků z oblasti cestovního ruchu a 77,9% podniků z ostatních 

odvětví). Přesto zjištěné a výše uvedené rozdíly jsou statisticky významné (p = 97,5%). 

Další otázka se týkala podniků, které mají zaveden nějaký systém řízení kvality v podniku 

(bez ohledu na certifikaci), přičemž byla sledována konkrétní podoba implementace tohoto 

systému v podniku. Výsledky za oba vzorky podniků (v %) jsou uvedeny v tabulce č. 2, 

přičemž nejčastější výsledky jsou zvýrazněny šedě. Z výsledků je zřejmé, že podniky 

cestovního ruchu mají zaveden systém řízení kvality pouze formálně (aby ho měli). Naopak 

podniky z ostatních odvětví zavedený systém v praxi využívají. V tomto směru je pak logické, 

že většina podniků z oblasti cestovního ruchu (konkrétně 64% podniků) nemá 

specializovaného pracovníka (nebo pracoviště), který by byl zaměřen na řízení kvality. Oproti 

tomu 58,8% podniků z ostatních odvětví takového pracovníka (nebo pracoviště) mají. 

Tab. 2: Míra implementace systému řízení kvality ve zkoumaných podnicích 

Zavedený systém managementu 

kvality lze charakterizovat jako: 

existuje pouze „na papíře“ 

1 2 3 4 5 6 7 

využívá se zcela 

(v praxi skutečně 

funguje) 

Podniky z odvětví cest. ruchu 19,7 19,7 15,2 13,6 18,2 7,6 6,1  

Podniky z ostatních odvětví 6,3 1,6 14,1 14,1 21,9 25 17,2  
Zdroj: Autoři 

Následující otázka byla zaměřena na míru interní integrace a koordinace (ve smyslu propojení 

prostřednictvím informací, provázanosti procesů) v podniku zejména mezi funkcemi 

(pracovními pozicemi), které mají na starost nákup vstupů do podniku, navrhování nových 

produktů, produkci, prodej, řízení zpětných toků a management kvality. Výsledky jsou 

uvedeny za oba vzorky podniků (v %) v tabulce č. 3, přičemž nejčastější výsledky jsou 

zvýrazněny šedě. Z výsledků plyne, že míra koordinace a integrace v podnicích z ostatních 

odvětví je vysoká a vyšší než v podnicích z odvětví cestovního ruchu (kde lze tuto integraci a 

koordinaci hodnotit jako spíše střední).  
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Další otázka se týkala míry externí integrace a koordinace s dodavateli (ve smyslu propojení 

prostřednictvím informací, provázanosti procesů, sdílení znalostí apod.) v podniku v případě 

řízení kvality. Výsledky jsou uvedeny za oba vzorky podniků (v %) opět v tabulce č. 3, 

přičemž nejčastější výsledky jsou zvýrazněny šedě. Z výsledků plyne, že v případě podniků 

z oblasti cestovního ruchu je také externí míra koordinace a integrace (s dodavateli) spíše 

střední. Naopak v případě podniků z ostatních oblastí je buď velmi nízká, nebo vysoká. 

Tab. 3: Míra interní a externí integrace a koordinace ve zkoumaných podnicích 

Míra interní integrace a koordinace 

v podniku: téměř žádná 
0 1 2 3 4 5 6 7 téměř 100% 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 0 15,5 7 19,7 22,5 14,1 8,5 12,7  

Podniky z ostatních odvětví 2,4 2,4 10,7 13,1 11,9 27,4 22,6 9,5  

Míra externí integrace a koordinace 

(s dodavateli): téměř žádná 
 téměř 100% 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 0 8 17,3 26,7 25,3 13,3 5,3 4  

Podniky z ostatních odvětví 0 16,9 16,9 14,5 15,7 16,9 14,5 4,8  
Zdroj: Autoři 

Poslední otázka byla zaměřena na hodnocení charakteristik znalostního managementu 

ve zkoumaných podnicích. Výsledky vybraných charakteristik (se statisticky významnými 

rozdíly) jsou uvedeny za oba vzorky podniků (v %) v tabulce č. 4. 

Tab. 4: Hodnocení charakteristik znalostního managementu ve zkoumaných podnicích 

Znalosti získávané nákupem zvenku: 

zcela nesouhlasím 
1 2 3 4 5 6 7 

zcela 

souhlasím 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 10,5 25 21,1 28,9 9,2 5,3 0  

Podniky z ostatních odvětví 25 22,6 19 15,5 11,9 2,4 3,6  

K hodnocení kvality řízení znalostí se 

používají specifické ukazatele: zcela 

nesouhlasím 

 
zcela 

souhlasím 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 10,8 25,7 20,3 24,3 13,5 5,4 0  

Podniky z ostatních odvětví 30,1 9,6 15,7 19,3 14,5 8,4 2,4  

Úroveň řízení znalostí je pravidelně 

sledována, měřena a vyhodnocována: 

zcela nesouhlasím 

 
zcela 

souhlasím 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 15,1 15,1 23,3 20,5 17,8 2,7 5,5  

Podniky z ostatních odvětví 27,7 18,1 9,6 24,1 9,6 6 4,8  

Sdílením informací a znalostí vznikají 

nové myšlenky, využitelné pro 

zdokonalení podniku: zcela nesouhlasím 

 
zcela 

souhlasím 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 1,4 10,8 13,5 20,3 28,4 18,9 6,8  

Podniky z ostatních odvětví 14,3 7,1 11,9 14,3 28,6 11,9 11,9  

Řízení znalostí v  podniku je zacíleno na 

minimalizaci chyb v procesech: zcela 

nesouhlasím 

 
zcela 

souhlasím 

Podniky z odvětví cestovního ruchu 0 5,3 12 29,3 14,7 21,3 17,3  

Podniky z ostatních odvětví 7,1 3,6 10,7 11,9 32,1 20,2 14,3  
Zdroj: Autoři 
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S pohledu hodnocení charakteristik znalostního managementu je zřejmé, že podniky z odvětví 

cestovního ruchu častěji získávají znalosti nákupem zvenku, kdežto podniky z ostatních 

odvětví získávají tyto informace převážně jinak. Podniky z odvětví cestovního uchu také 

častěji používají specifické ukazatele a častěji sledují, měří a vyhodnocují úroveň řízení 

znalostí. Také o něco více využívají sdílení informací a znalostí, využitelné pro zdokonalení 

podniku. Přesto tyto charakteristiky nejsou v podnicích příliš využívány (nejčastější odpovědi 

nepřekonali hodnocení 5). Naopak podniky poměrně silně využívají řízení znalostí 

k minimalizaci chyb v podnikových procesech, přičemž v tomto případě takto řízení znalostí 

využívají častěji podniky z ostatních odvětví. 

Závěr 

Z hlediska výkonnosti se zdá, že jsou na tom podniky z ostatních odvětví o stupeň lépe než 

podniky z oblasti cestovního ruchu. Zdá se, že se v tomto směru podniky cestovního ruchu 

potýkají s nezájmem zákazníků, resp. s tím, že na zákazníka musí čekat, přičemž plánovat 

dlouhodobě zájem zákazníků (a tomu přizpůsobovat kapacity) je velmi problematické 

(ve srovnání s podniky z ostatních odvětví, které mají často střednědobé nebo dokonce 

dlouhodobé smlouvy se svými zákazníky). To může být způsobeno charakterem podniků, 

neboť většina podniků cestovního ruchu jsou hospody, restaurace a penziony, naopak mezi 

podniky ostatních odvětví převažují podniky zpracovatelského průmyslu. Na druhou stranu 

mohou být výsledky subjektivně zkresleny samotnými respondenty a v tomto směru by bylo 

vhodné jejich tvrzení doložit finančními výsledky (a výkazy). 

S ohledem na výše uvedené informace o konkrétním charakteru podniku je logické, 

že podniky z oblasti cestovního ruchu svůj produkt hodnotí na pomezí hmotného statku (jídlo, 

pití) a služby (obsluha ve stravovacím zařízení, přenocování v penzionu). Naopak poněkud 

schizofrenní hodnocení svých produktů podniky z ostatních odvětví je dáno jednak vysokým 

zastoupením podniků zpracovatelského průmyslu (poskytující převážně hmotné statky), 

jednak nemalým počtem podniků obchodních (poskytujících výhradně služby). 

Z výsledků výzkumu plyne, že mezi oběma skupinami podniků existují rozdíly především 

ve zdrojích inovací. Pro podniky cestovního ruchu je typické využívání stížností zákazníků, 

čímž je zdůrazněna vazba těchto podniků na koncového zákazníka a výhoda v tom reagovat 

na potřeby konkrétních zákazníků, kteří právě přichází s podnikem do kontaktu a tím 

zvyšovat kvalitu svých produktů. Podniky z ostatních odvětví (zejména zpracovatelského 

průmyslu) mají v tomto směru možnosti výrazně omezené (díky horšímu přístupu ke 

koncovému zákazníkovi). Je zajímavé, že podniky cestovního ruchu zcela minimálně 

využívají jako zdroj svých inovací konkurenci a odpad. Je zřejmé, podniky cestovního ruchu 

(a pohostinství zvlášť) produkují odpad, který lze využít jen obtížně, nicméně využít 

konkurence lze velmi snadno (např. návštěvou zařízení stejného typu). V tomto směru tak lze 

podnikům cestovního ruchu pouze doporučit pravidelně sledovat konkurenci (ať už osobně 

nebo ve formě mystery shoppingu) a využít zjištěných informací ke zvýšení kvality 

poskytovaných služeb. 

Je zřejmé, že podniky cestovního ruchu podceňují systematické řízení kvality, neboť u většiny 

těchto podniků neexistuje certifikovaný systém a pokud vůbec nějaký systém existuje, potom 

je zaveden nejčastěji pouze formálně. To snad lze akceptovat u malých podniků, resp. 

mikropodniků, ale pro podniky větší (cca od 15 zaměstnanců) může neřízení kvality 

představovat závažný problém v důsledku nižší efektivnosti provozu, což může (zejména 
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v době krize) být pro podnik likvidační. Nabízí se souvislost slabšího řízení kvality s nižší 

hospodárností provozu a deklarovanou nižší výkonností podniků z oblasti cestovního ruchu. 

To vše pak zřejmě souvisí s nižší mírou interní i externí koordinace a integrace. Zdá se tedy, 

že cestou ke zvýšení výkonnosti je komplexní a systematické řízení kvality zaměřené nejen na 

(spokojenost) zákazníka ale také na efektivnost provozu podniku. Zdá se, že v této oblasti 

mají podniky cestovního ruchu (oproti podnikům z oblasti zpracovatelského průmyslu) 

značné rezervy. 

V tomto směru je pak zajímavé, že podniky cestovního ruchu si tuto situaci zřejmě 

uvědomují, neboť souhlasí s tím, že sdílením informací a znalostí vznikají nové myšlenky, 

využitelné pro zdokonalení podniku a že řízení znalostí v  podniku je zacíleno na 

minimalizaci chyb v procesech. Nezbývá, než aby se podniky, resp. jejich manažeři a vlastníci 

podle těchto tvrzení také zachovali a využili je nejen ke zvýšení kvality produktu 

a spokojenosti zákazníka, ale také ke zvýšení kvality fungování podniku a vyšší výkonnosti. 
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STANOVENÍ VYBRANÝCH CHEMICKÝCH CHARAKTERISTIK 

BIOPOTRAVIN 

 

DETERMINATION OF SELECTED CHEMICAL CHARACTERISTICS 

OF ORGANIC FOOD 

 

DANIELA SUMCZYNSKI78, BARBARA STONAWSKA79, IGNÁC HOZA80 

 

Abstrakt 

Cílem práce bylo porovnání vybraných chemických charakteristik ovoce a zeleniny 

pěstovaných v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství. Byl stanovován 

a porovnáván obsah popela, sušiny, organických kyselin, vitaminu C a β-karotenu. 

Ke stanovení vitaminu C a β-karotenu byla použita metoda HPLC-ECD.  

Klíčová slova 

Ekologické zemědělství, biopotravina, HPLC-ECD 

 

Abstract 

The aim of this work was a comparison of selected chemical characteristics of fruit and 

vegetables as products of organic farming and conventional agriculture was compared. 

The ash content, dry matter, organic acids, vitamin C and β-carotene was determined 

and compared. The HPLC-ECD was used to determine vitamin C and β-carotene.  

Key words 

Organic farming, organic food, HPLC-ECD 
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Úvod 

První směry alternativního zemědělství vznikaly již v 19. století, a ty daly základ 

ekologickému zemědělství, jak jej známe dnes. Ekologické zemědělství má za cíl produkovat 

potraviny a jiné produkty (např. krmiva a množitelský materiál) vysoké kvality a takovým 

způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. Ekologičtí zemědělci uznávají myšlenku trvale 

udržitelného rozvoje, tzn., že na svých pozemcích hospodaří tak, že přírodní zdroje 

nevyčerpávají, využívají je jen v přijatelné míře a pečují o ně. 

Podmínky ekologické zemědělské prvovýroby i následné výroby biopotravin, jsou přesně 

dány legislativními předpisy. V EU je základní právní úpravou nařízení Rady (ES) 

č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení 

(EHS) č. 2092/1991, dále pak Nařízením komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. V České Republice platí 

v této oblasti Zákon č. 344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém 

zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Dále je v platnosti Vyhláška Mze č. 80/2012 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o ekologickém zemědělství.  

Je známo, že konzumace ovoce a zeleniny je pro člověka nezbytná. Nejen, že plní funkci 

sytící, ale také výživovou, a to hlavně z hlediska vysokého obsahu vody, vlákniny, vitaminů 

a minerálních látek. U biopotravin jako produktů ekologického zemědělství byl již mnohokrát 

zkoumán a prokázán nižší obsah reziduí průmyslových hnojiv a biocidů (herbicidů, pesticidů, 

insekticidů). Cílem práce bylo zjistit, zda existuje rozdíl také v obsahu organických kyselin, 

vitaminu C a β-karotenu. Zejména obsah kyseliny askorbové a β-karotenu je důležitým 

ukazatelem, protože se jedná o významné antioxidanty, které v lidském organizmu vykonávají 

řadu prospěšných funkcí.   

1 Experimentální část 

1.1 Základní charakteristika vzorků  

K analýzám bylo použito 14 vzorků ovoce a zeleniny, které lze rozdělit podle způsobu, 

kterým byly pěstovány. 7 druhů ovoce a zeleniny pocházelo z ekologického zemědělství 

a 7 stejných druhů bylo pěstováno konvenčním způsobem. Vzorky byly zakoupeny v běžné 

obchodní síti. V průběhu experimentální práce byly vzorky skladovány v lednici při teplotě 

8 °C, a to ne déle než tři dny. Analyzovány byly následující skupiny vzorků: brambory 

konzumní rané, rajčata, mrkev, cibule, citrony, jablka (Golden delicious) a kiwi. Všechny 

vzorky byly zakoupeny vždy v rámci produkce konvenčního zemědělství a bio-produkce. 

1.2 Stanovení sušiny a popele 

Stanovení sušiny bylo provedeno při teplotě 103 ± 2 °C, sušení probíhalo do okamžiku 

dosažení konstantního úbytku hmotnosti. Stanovení popele bylo provedeno spalováním 

vzorků v muflové peci při 550 °C po dobu 5,5 h. výsledný obsah sušiny a popele byl 

vypočítán podle vzorců 1 a 2: 
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kde: S je obsah sušiny (%), m1 je hmotnost prázdné vysušené misky s víčkem (g), m2 je 

hmotnost navážky vzorku (g), m3 je hmotnost misky se vzorkem po vysušení (g).  
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kde: P je obsah popele v %, ma je hmotnost spalovacího kelímku se vzorkem po procesu 

spalování (g), mb je hmotnost prázdného kelímku (g), mc je hmotnost kelímku se vzorkem 

před spálením (g).  

1.3 Stanovení celkových organických kyselin 

Pro stanovení obsahu organických kyselin bylo odváženo 20 g jemně rozemletého vzorku 

ovoce nebo zeleniny s přesností na 0,1 mg. Navážený vzorek byl kvantitativně převeden 

do 200ml odměrné baňky a zředěn vodou asi na objem 150 ml. Poté byl na 30 minut vložen 

do vodní lázně o teplotě 80 °C. Následně byl zchlazen na teplotu 20 °C, doplněn destilovanou 

vodou po rysku a zfiltrován přes papírový filtr. Alikvotní podíl filtrátu byl titrován odměrným 

roztokem NaOH o koncentraci 0,1 mol.dm-3 na indikátor fenolftalein. Obsah organických 

kyselin byl vypočítán podle vzorce 3: 

n

fcV
OK

200.100...
                                      (3) 

kde: OK je množství organických kyselin (%), V je spotřeba odměrného roztoku NaOH 

o koncentraci 0,1 mol.dm-3 (ml), c je přesná koncentrace roztoku NaOH (mol.dm-3), 

f je přepočítávací faktor, vztahující se k příslušné skupině ovoce nebo zeleniny, n je navážka 

vzorku (g). 

Pro peckové a jádrové ovoce má f hodnotu 0,0067 a výsledek je vyjádřen jako kyselina 

jablečná, pro bobulové ovoce a rajčata (zeleninu) má f hodnotu 0,0064 a výsledek je vyjádřen 

jako kyselina citrónová.  

1.4 Stanovení vitaminu C 

Vzorek byl zhomogenizován a do Erlenmayerovy baňky bylo odváženo vždy po 1 g vzorku 

s přesností na 0,1 mg. Ke vzorku bylo přidáno 25 ml extrakční směsi o stejném složení jako 

mobilní fáze. Baňka byla umístěna do vodní lázně o teplotě 20 – 25 °C a třepána 

(extrahována) přibližně 10 minut. Poté byl vzorek zfiltrován přes nylonový filtr o velikosti 

pórů 0,45 μm a vzorek byl dávkován do chromatografu. 

Při stanovování vitaminu C ve vybraných druzích ovoce a zeleniny bylo použito přístroje 

HPLC ESA-Coulochem III. Jedná se o HPLC ESA s detektorem elektronového záchytu 

(ECD). Separace proběhla izokraticky na koloně Supelcosil LC8 (150 x 4,6 mm; 5 μm). Byla 

použita mobilní fáze o složení CH3OH:H3PO4:red. H2O v poměru 99:0,5:0,5. Průtok 

mobilní fáze byl 1,1 ml.min-1 a teplota termostatu kolony 30 °C. Objem dávkovací smyčky 
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byla 20 μl. Při detekci bylo na elektrody vloženo napětí 600 a 650 mV, ochranná guard cela 

byla nastavena na 750 mV. Retenční čas vitaminu C byl cca 1,98 minuty, celková doba 

analýzy pak 15 minut. Vyhodnocení bylo provedeno na základě kalibrační křivky standardu 

kyseliny askorbové, která představuje závislost plochy píku (mV.s) na koncentraci vitaminu C 

(μg.ml-1). 

1.5 Stanovení β-karotenu 

Do extrakční baňky bylo naváženo 5 g jemně rozmixovaného vzorku s přesností na 0,1 mg. 

K navážce vzorku bylo přidáno 20 ml hexanu a následně 20 ml acetonu. Poté byly umístěny 

na 20 minut do třepací vodní lázně o teplotě 30 °C. Následně byla injekční stříkačkou opatrně 

odebrána horní vrstva a opět k ní bylo přidáno po 20 ml hexanu a acetonu, a opět byla 

na 20 minut umístěna do třepací vodní lázně o teplotě 30 °C. Horní vrstva byla odebrána 

do odpařovací baňky a odpařena na vakuové odparce. Zbytek po odpaření byl následně 

rozpuštěn v 10 ml etanolu, přefiltrován přes nylonový filtr o velikosti pórů 0,45 μm 

a neprodleně dávkován do chromatografu.  

Pro stanovení β-karotenu bylo použito přístroje HPLC ESA-Coulochem III. 

Chromatografická separace probíhala na koloně Supelcosil LC8 (15 cm x 4,6 mm; 5 μm). 

Eluce byla prováděna izokraticky s mobilní fází CH3OH:H3PO4:red.H2O (v poměru 

99:0,5:0,5), při teplotě termostatu kolony 30 °C, průtok mobilní fáze byl stanoven 

na1,1 ml.min-1. Na guard cele byl zvolen potenciál 750 mV, na pracovních elektrodách bylo 

vloženo napětí 300 a 400 mV. Objem dávkovací smyčky byl 20 μl. Kalibrační křivka byla 

sestrojena jako závislost plochy píku (mV.s) na koncentraci β-karotenu (μg.ml-1). Retenční 

čas β-karotenu byl cca 3,6 – 3,7 min. 

2 Výsledky a diskuze 

Výsledky stanovení sušiny, popele, obsahu organických kyselin, vitaminu C a β-karotenu jsou 

prezentovány v tab.1. Co se týká obsahu sušiny, tak je závislá nejen na druhu ovoce, ale také 

na jeho zralosti, klimatických podmínkách oblasti, je odvislá od doby skladování ap. Obsah 

popele je jistým ukazatelem vypovídajícím o obsahu minerálních látek v daném vzorku. Jak 

lze vidět z tab. 1, rozdíl v obsahu popele mezi vzorky v deklarované kvalitě bio 

a pěstovanými v konvenčním zemědělství je nevýznamný (α=0,05). Statisticky významný 

rozdíl byl již zjištěn v obsahu organických kyselin. Jablka pěstovaná v konvenčním 

zemědělství měla vyšší obsah organických kyselin než bio-jablka, a to 0,71 %. Dále byl 

statisticky vyšší obsah organických kyselin naměřen u vzorků citronů (11,26 %) a cibule 

(0,51 %), a to u vzorků pěstovaných v konvenčním zemědělství. Naopak, nižší obsah 

organických kyselin byl zjištěn u konvenčně pěstovaných brambor (0,22 %). Co se týká 

obsahu vitaminu C, tak z výsledků vyplývá, že vyšší množství tohoto vitaminu bylo naměřeno 

u bio-produkce citronů (24,3 mg.100 g-1) a kiwi (26,8 mg.100 g-1), naproti tomu 

u konvenčně pěstované mrkve a rajčat bylo také zjištěno statisticky vyšší množství 

vitaminu C, a to u mrkve 8,8 mg.100 g-1 a rajčat 13,8 mg.100 g-1. Co se týká obsahu            

β-karotenu, tak v bio-produkci mrkve byl zjištěn jeho obsah 8,8 mg.100 g-1, což je cca třikrát 

více než v konvenčně pěstované mrkvi. U rajčat z bio-produkce byl zjištěn jen nepatrný rozdíl 

v obsahu β-karotenu.  
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Tab. 1: Výsledky stanovení sušiny, popele, vitaminu C a β-karotenu 

Vzorek Sušina (%) Popel (%) 

Organické 

kyseliny 

(%) 

Vitamin C 

(mg.100 g-1) 

β-karoten 

(mg.100 g-1) 

 Bio-kvalita 

Jablka 10,51 ± 0,42 0,38 ± 0,02 0,51 ± 0,02 10,5 ± 0,5 - 

Citrony 8,35 ± 0,31 0,41 ± 0,01 10,94 ± 0,52 24,3 ± 0,9 - 

Kiwi 17,78 ± 0,62 0,60 ± 0,02 2,11 ± 0,12 26,8 ± 1,0 - 

Cibule 11,39 ± 0,40 0,25 ± 0,01 0,39 ± 0,01 5,3 ± 0,2 - 

Brambory 16,85 ± 0,66 1,04 ± 0,03 0,51 ± 0,02 4,0 ± 0,2 - 

Mrkev 10,37 ± 0,53 0,59 ± 0,02 0,18 ± 0,01 3,5 ± 0,1 8,8 ± 0,4 

Rajčata 5,55 ± 0,27 0,48 ± 0,02 1,32 ± 0,11 10,2 ± 0,6 1,7 ± 0,1 

 Konvenční zemědělství 

Jablka 17,18 ± 0,56 0,30 ± 0,02 0,71 ± 0,02 9,4 ± 0,4 - 

Citrony 10,53 ± 0,36 0,50 ± 0,02 11,26 ± 0,63 19,8 ± 0,8 - 

Kiwi 16,67 ± 0,65 0,53 ± 0,01 2,46 ± 0,10 11,4 ± 0,5 - 

Cibule 9,84 ± 0,52 0,36 ± 0,02 0,51 ± 0,01 6,6 ± 0,3 - 

Brambory 19,66 ± 0,71 1,18 ± 0,03 0,22 ± 0,01 3,3 ± 0,1 - 

Mrkev 10,64 ± 0,44 0,48 ± 0,02 0,20 ± 0,01 8,8 ± 0,3 3,0 ± 0,2 

Rajčata 8,32 ± 0,23 0,57 ± 0,02 1,55 ± 0,09 13,8 ± 0,6 2,1 ± 0,1 
Poznámka: - nebylo stanovováno 

    Všechny výsledky jsou udávány v % nebo v mg.100 g-1 čerstvé hmoty 

Zdroj: Práce autorů 

Závěr 

Pokud jde o porovnání analyzovaných plodin a jejich vzájemné srovnání, tak na základě 

zjištěných výsledků, nelze jednoznačně konstatovat, že by bio-produkce ovoce či zeleniny 

v porovnání s konvenčními plodinami vykazovala lepší nutriční hodnoty měřené v rámci této 

studie. Důvodem obecně nízkého obsahu vitaminu C napříč všemi analyzovanými vzorky 

může být poměrně dlouhá doba skladování těchto potravin v produkčních skladech 

a prodejnách, kde jsou vystaveny působení tepla, světla a kyslíku. Navíc u bio-kvality ovoce 

a zeleniny, které nejsou tak objemově žádanějším zbožím, je tento jev ještě výraznější. 

Přestože obrat z obchodu s biopotravinami v České republice stále stoupá, jejich cena je stále 

pro mnoho tuzemských spotřebitelů vysoká. Řešením tohoto problému by mohlo být rozšíření 

tzv. „nákupu přes dvůr“, který spočívá v nákupu zemědělských produktů přímo od zemědělce 

na jeho farmě. Potraviny se k zákazníkům dostávají naprosto čerstvé a za mnohem nižší cenu.  

Literatura 

BOLANDNAZAR, S., MOLLAVALI, M., TABATABAEI, S. J. Influence of NH4NO3 and 

K2SO4 on qualitative characteristics of onion. Scientia Horticulturae, 136 (2012), p. 24–28.  

GIVENS, D. et al. Health Benefits of Organic Food: Effects of the Environment. Oxfordshire: 

CAB International, 2008. 333 s. ISBN 978-1-84593-459-0. 

LUTEROTTI, S., MARKOVIC, K., FRANKO, M., BICANIC, D., MADŽGALJ, A., 

KLJAK, K. Comparison of spectrophotometric and HPLC methods for determination of 

carotenoids in foods. Food Chemistry, 140 (2013), p. 390–397.  



 

231 

SOLOMAKHIN, A., BLANKE, M. M. Can coloured hailnets improve taste (sugar, sugar: 

acid ratio), consumer appeal (colouration) and nutritional value (anthocyanin, vitamin C) of 

apple fruit?. LWT – Food Science and Technology, 43 (2010), p 1277–1284. 

VALPUESTA, V. Fruit and Vegetable Biotechnology. Cambridge: Woodhead Publishing 

Ltd., 2002. 332 s. ISBN 1-85573-467-2. 



 

232 

ĽUDSKÉ  ZDROJE - ZÁKLAD  KVALITY 

 

HUMAN  RESOURCE  - THE  BASIS OF THE QUALITY 

 

JANA  ŠTOFILOVÁ81 

 

Abstrakt 

Cestový ruch na Slovensku neustále prechádza  významnými zmenami. Vplyvom globalizácie 

a vstupom veľkých nadnárodných  firiem sa každý podnikateľ nielen v podnikoch cestovného 

ruchu snaží získať dobrých, schopných, lojálnych zamestnancov. Príspevok poukazuje  na 

niektoré otázky starostlivosti o pracovníkov, na dôležitosť systému odmeňovania a 

vzdelávania – základnej súčasti riadenia ľudských zdrojov. 

Kľúčové slová 

Cestovný ruch, zamestnanec, odmeňovanie, priemerná mzda, vzdelanie 

 

Abstract 

In Slovak Republic, there are many important changes in tourismus now. Influence of 

globalization and entering of big international companies to the market brings effort of each 

employer to get good skilled, responsible and loyal employees. The article refer to some 

quetions of employee solicitude, importance of remuneration system and education as a basic 

part of human resource management. 

Key words 

Tourismus, employee, remuneration, average wage.education, knowledge 
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Úvod 

Cestovný ruch82 sa stal globálnym javom a predstavuje významnú spoločenskú aktivitu, ktorá 

ovplyvňuje správanie a myslenie populácie. Je dôležitou súčasťou národnej resp. regionálnej 

ekonomiky. Táto ekonomická oblasť sa vyznačuje nebývalým rozsahom a progresivitou a 

môže  byť významným faktorom rozvoja, ak je  úspešne riadená. 

Slovensko v snahe o integráciu s vyspelou Európou  hľadá cesty, ktoré proces jeho zapojenia 

urýchlia aj v ekonomickej oblasti. Jednou z oblastí v ktorej má ešte stále rezervy, je 

systematický rozvoj ľudí ako najcennejšieho kapitálu. Ľudské zdroje uvádzajú do pohybu 

ostatné zdroje podniku cestovného ruchu  a determinujú ich využívanie, a predstavujú ten 

zdroj podniku, ktorý vo veľkej miere rozhoduje o prosperite i konkurencieschopnosti. Takže 

riadenie ľudských zdrojov je jadrom celého podnikového manažmentu.  Podstatou riadenia 

ľudských zdrojov  v každej a teda aj  vo firme v oblasti cestovného ruchu je manažovanie ľudí  

spôsobom, ktorý vedie k zvýšeniu výkonnosti organizácie. Výkonnosť zamestnancov sa riadi 

nielen pomocou hodnotenia a odmeňovania, ale aj ich rozvojom – tzv. triáda riadenia 

výkonnosti. Hlavným účelom riadenia ľudských zdrojov je umožňovať manažmentu 

skvalitňovať individuálne a kolektívne prínosy ľudí nielen pre krátkodobý, ale hlavne pre 

dlhodobý úspech podniku. Práve preto sa riadenie ľudských zdrojov zameriava na vytváranie 

prostredia, ktoré umožňuje manažmentu okrem iného získavať, motivovať a hlavne vzdelávať 

ľudí  potrebných na zabezpečenie momentálnych, ale i budúcich pracovných činností.  

1 Zamestnanosť v cestovnom ruchu 

Dôležitými ukazovateľmi významu cestovného ruchu sú predovšetkým jeho vplyv na 

platobnú bilanciu, rozvoj zamestnanosti - vytváranie pracovných príležitostí a pozitívny vplyv 

na ekonomicko-sociálny rozvoj regiónov. Vďaka svojej dynamike, nízkej investičnej a 

importnej náročnosti, ako aj pre vysoký podiel živej práce, je cestovný ruch jedným z 

rozhodujúcich nástrojov znižovania nezamestnanosti a rozvoja regiónov. 

Ako sa uvádza v Stratégii rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 sektor európskeho 

cestovného ruchu tvorí približne 1,8 milióna najmä malých a stredných podnikov 

zamestnávajúcich okolo 5,2 % celkovej pracovnej sily (čo je asi 9,7 milióna pracovných miest 

s významným podielom mladých ľudí). 

Aj na Slovensku sa cestovnému ruchu  začína dariť a vracia sa do obdobia spred krízy. V roku 

2013 navštívilo Slovensko viac ako 4 milióny turistov. Táto hranica bola naposledy 

presiahnutá v predkrízovom období v roku 2008. Slovensko sa v očiach turistov stáva čoraz 

zaujímavejšou destináciou, avšak je neustále potrebné skvalitňovať služby v cestovom ruchu 

a to hlavne v ubytovacích a stravovacích. 

V roku 2012 bolo na Slovensku 3 643 ubytovacích zariadení (z toho 659 hotelov a motelov) s 

kapacitou 163 898 lôžok. Ich počet oproti roku 2011 celkovo vzrástol o 10,2 %. V porovnaní 

s rokom 2011 vzrástol predovšetkým počet penziónov cca o 20% a turistických ubytovní 

(+15,6 %). Výrazne vzrastajúci trend zaznamenalo ubytovanie v súkromí približne 

polovičným nárastom  oproti roku 2011. Avšak využitie kapacít je v priebehu roka veľmi 

kolísavé najmä sa prejavuje výrazný vplyv sezónnosti. Celoročné využitie kapacity 
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ubytovacích zariadení na Slovensku je veľmi nízke. Zatiaľ čo využitie stálych lôžok bolo v 

roku 1998 tesne nad 30 %, v roku 2012 bol pokles na 21,4 %. 

Na Slovensku zamestnáva cestovný ruch značný podiel obyvateľov v produktívnom veku. 

Odvetvia cestovného ruchu podľa informatívej správy štatistického úradu SR vytvorili v roku 

2010 spolu takmer 353 tisíc pracovných miest, z toho 78,3% tvorili pracovné miesta pre 

zamestnancov a 21,7% pre podnikateľov (fyzických osôb) 

Na základe údajov Štatistického úradu SR v roku 2012 len v oblasti ubytovacích a 

stravovacích služieb ako jednej, časti poskytovaných služieb v CR podiel pracujúcich 

predstavuje 4,1 % na celkovom počte pracujúcich v hospodárstve. 

 Tab.1  - Pracujúci podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) a pohlavia v tis. osobách 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenská republika spolu 2433,8 2365,8 2317,5 2315,3 2329 

      -  muži 1363,7 1326,4 1284,5 1292,2 1303,5 

      -  ženy 1070 1039,4 1033 1023,1 1025,5 

Ubytovacie a stravovacie služby 107,6 107,1 103,6 99,1 97,2 

                   -    muži 43,1 45,1 40,7 38,3 37,1 

                   -    ženy 64,5 62 62,8 60,8 60,1 

Prameň: Štatistické ročenky 2008 - 2013                                                                              

Pre podniky cestovného ruchu je typická vysoká zamestnanosť žien, čo možno 

zdokumentovať tiež údajmi štatistického úradu SR.  Zatiaľ čo celková zamestnanosť žien na 

Slovensku sa v posledných  rokov (2008 – 2012)83  pohybovala v rozpätí 43,9 – 44,5 %, 

zamestnanosť žien v ubytovacích a stravovacích službách   za to isté obdobie sa nachádza v 

rozpätí 57,8 – 61,8%.            

Dôležité pre podniky cestovného ruchu  je motivácia  pracovníkov a úsilie udržať ich celkovú 

spokojnosť a teda vytvoriť si vhodný systém priameho odmeňovania, na ktorý bude 

nadväzovať kvalitný systém zamestnaneckých výhod. Znamená to, že v určitej fáze svojho 

rozvoja každý podnik cestovného ruchu  dospeje k nutnosti formulovať jasnú politiku v 

oblasti odmeňovania svojich zamestnancov a poskytovania benefitov. Primárnym cieľom je  

nachádzanie rovnováhy medzi spokojnosťou zamestnancov a úrovňou ich odmeňovania na 

jednej strane a možnosťami zamestnávateľa na druhej strane, pričom to všetko sa musí diať 

pri maximálnom dodržaní princípu internej spravodlivosti. Bez náležitej úrovne motivácie nie 

je možné stotožniť ciele organizácie so zámermi a očakávaním zamestnancov. Zvýšenie 

motivácie súvisiacej s rastom výkonu možno dosiahnuť využívaním podnetov stimulujúcich 

pracovný výkon. 

Priemerné mzdy pracovníkov cestovného ruchu však patria medzi najnižšie na Slovensku, a 

to z dôvodu, že na mnohé pozície v podnikoch cestového ruchu sa nevyžaduje vysoký stupeň 

kvalifikácie, čo je možné dokumentovať vývojom priemernej mzdy v cestovnom ruchu 

konkrétne zase v ubytovacích a stravovacích službách za posledné obdobie  v porovnaní s 

vývojom priemernej mzdy v hospodárstve .                                                                                

                                                 
83 ŠU SR a vlastné prepočty 
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Tab. 3 - Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa ekonomických činností (SK 

NACE Rev. 2) v EUR, % 

 2008 2009 2010 2011 2012 

SR - hospodárstvo      

Priemerná hrubá mesačná mzda - spolu 
(EUR) 

773,02 803,33 831 855 888 

Základná mzda (%) 64,83 66,86 67,43 67,60 67,37 

Príplatky a doplatky (%) 7,33 7,00 7,59 7,07 7,12 

Prémie a odmeny (%) 12,43 10,51 10,62 10,80 10,87 

Náhrady mzdy (%) 11,53 11,86 10,99 11,13 11,31 

Priemerná hrubá mesačná mzda - muži (EUR) 873,60 913,08 941 966 1003 

Priemerná hrubá mesačná mzda - ženy (EUR) 664,21 681,86 709 732 761 

I Ubytovacie a stravovacie služby      

Priemerná hrubá mesačná mzda - spolu (EUR) 479,73 489,34 486 511 549 

Základná mzda (%) 73,32 76,70 78,42 79,29 79,04 

Príplatky a doplatky (%) 4,05 3,72 3,62 3,66 4,78 

Prémie a odmeny (%) 11,49 7,26 6,37 5,38 5,41 

Náhrady mzdy (%) 9,93 10,95 9,73 9,72 9,82 

Priemerná hrubá mesačná mzda - muži (EUR) 547,46 555,14 530 560 616 

Priemerná hrubá mesačná mzda - ženy (EUR) 440,88 453,46 463 483 514 

Prameň: Štatistické ročenky 2008 - 2013 

Mzda  v cestovnom ruchu  je obvykle tvorená v závislosti aj od obratu – čím možno mzdy 

podľa zamestnávateľov individuálne zlepšovať. Pritom však obrat nie je závislý výlučne len 

od snahy pracovníka/zamestnanca. Závisí napríklad od kvalitného a správne štruktúrovaných 

služieb, ponúkaného produktu, rozsahu a účinnosti marketingových aktivít, kúpnej sily 

obyvateľstva a pod.  Preto si treba uvedomiť aká je závislosť úspechu predaja  od kvality 

práce zamestnancov a ostatných pracovníkov v cestovom ruchu. 

Je možné získať kvalitného pracovníka, ktorý bude lojálny komunikatívny, asertívny, 

empatický maturant/bakalár s praxou v oblasti cestovného ruchu, ovládajúci aspoň jeden 

svetový jazyk a pritom finančne nenáročný? 

Zmeny spoločenských a ekonomických podmienok na Slovensku vedú aj k zmenám vo 

vzťahu zamestnanec a zamestnávateľ. Mnohí zamestnávatelia nepoznajú pomery na trhu 

práce, len si uvedomujú, že dopyt po pracovnej sile je nižší ako ponuka trhu práce. Často 

vnímajú len kvantitu a nie kvalitu. 

Kvalita poskytnutej služby v cestovnom ruchu  je úzko prepojená s kvalitou personálu.  

Kvalifikovaných pracovníkov si dnes firmy hľadajú po novom aj mimo zaužívaných 

spôsobov a to napríklad pomocou pracovných portálov, alebo na sociálnych sieťach, a tiež 

osobných facebookových profilov zamestnancov. Tento spôsob využívajú firmy v prípade, ak 
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chcú prilákať zamestnancov z konkurenčných firiem, pretože je to najefektívnejšia cesta na 

šírenie ponuky konkrétnych pracovných miest s presne vymedzenými podmienkami prijatia.. 

Predpokladom získania  konkurenčnej výhody vo forme  dostatočného počtu kvalitných a 

lojálnych zamestnancov znamená správny výber ľudí na pracovné miesta a nemenej dôležité 

je udržať si ich. Aj napriek vysokej miere nezamestnanosti prebieha na trhu práce neustály boj 

o získanie kvalifikovaných ľudí so skúsenosťami a praxou. Tí sú totiž ochotní pri výhodnejšej 

ponuke okamžite zmeniť svoje zamestnanie. Podľa portálu Profesia, ktorý nedávno urobil 

prieskum, za akých okolností sú ľudia na Slovensku ochotní zmeniť prácu v súvislosti s 

finančným ohodnotením, až 7 % odpovedalo, že by odišlo ku konkurencii v prípade, ak by 

dostali zaujímavú prácu hoci aj s rovnakým finančným ohodnotením. 

2 Vzdelávanie v cestovnom ruchu 

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcich úspešnosť či neúspešnosť firiem v cestovnom ruchu v 

náročnom konkurenčnom prostredí trhového hospodárstva je kvalita fungovania ľudského 

potenciálu. Človek, ľudská pracovná sila je takmer nevyčerpateľným zdrojom konkurencie-

schopnosti a prosperity organizácii.  Kvalitní a lojálni zamestnanci predstavujú kľúčový 

faktor rozvoja podniku. 

Prevádzkové procesy v cestovnom ruchu kladú náročné podmienky na pracovníkov. Väčšina 

pracovníkov je v priamom kontakte s klientmi. Od nich vo veľkej miere závisí, či získajú 

klientov, či vybudujú stálu klientelu alebo naopak. To znamená, že na pracovníkov 

cestovného ruchu sama povaha práce kladie mimoriadne vysoké nároky – osobnostné 

charakteristiky, predajné zručnosti, komunikácia. 

Učenie znamená zvyšovanie vedomostí, zručností a schopností tak, aby sme mohli vykonávať 

činnosti efektívnejšie – bez ohľadu na to  akou formou sa uskutočňuje. Potrebu učiť sa 

môžeme chápať ako prekonávanie rozdielu medzi tým, čo je známe a tým, čo je treba vedieť. 

Explózia nových poznatkov predovšetkým v oblastiach komunikačných, výrobných high-tech 

technológií a marketingu pripraví ktorúkoľvek firmu v oblasti cestového ruchu, bez ohľadu na 

to, či u nás alebo kdekoľvek vo svete o konkurenčnú výhodu, pokiaľ nie je schopná rozvíjať 

sa, prispôsobovať sa a predovšetkým učiť sa. 

Mnohé podniky/spoločnosti si stále neuvedomujú dôležitosť neustáleho vzdelávania svojich 

zamestnancov. Nie sú si vedomé, že nevyškolený  personál odrádza klientov a “posiela” ich 

ku konkurencii. Druhú stranu tej istej mince tvorí celý rad faktorov, ktoré spôsobujú nemalé 

problémy pri získavaní pracovníkov a pri utváraní kolektívov žiadúcich vlastností a kvalít pri 

ich vedení a výchove. Medzi tie najvypuklejšie patria – relatívne nízke mzdy, náročná 

pracovná doba  (práca v sobotu i v nedeľu, ako aj v dňoch pracovného voľna, prerušované 

smeny, pracovný deň posunutý až do večerných hodín a pod.), hmotná zodpovednosť, priamy 

kontakt s klientmi, v niektorých prípadoch stereotypná práca. V tom spočíva aj príčina častej 

fluktuácie.  

Vzdelanostná úroveň zamestnaných sa na Slovensku tak isto ako aj v ostatných krajinách 

postupne sa  mení. Od roku 1995 sa zvýšil počet pracujúcich s úplným stredným odborným 

vzdelaním, s vyšším odborným vzdelaním a vyučených s maturitou na úkor tých, ktorí mali 

len základné vzdelanie resp. stredné vzdelanie bez maturity alebo boli bez vzdelania. 

Kontinuálne sa zvyšuje aj počet pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním. 
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Vzdelávanie pracovníkov je v súčasnosti nevyhnutnosťou, je to jedna zo základných 

požiadaviek napredovania firmy aj v podnikoch cestovného ruchu a preto vzdelávanie  musí 

byť zamerané na vykonávanie kvalifikovaného povolania v tomto odbore a môže mať podobu 

od učňovskej výučby až po vysokoškolskú výučbu podľa toho na ktorom stupni riadenia a 

ktorej pozícií sa nachádza  pracovník  resp. aké je zameranie jeho práce. Vzdelávanie a 

prípravu budúcich pracovníkov podnikov v cestovného ruchu na jednotlivé  stupne poskytuje 

sieť školských zariadení na Slovensku, ktorá sa neustále vyvíja. 

Pri vykazovaní stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť bola metodika 

sledovania štatistikým úradom upravená a od roku 2008 sú  stredné odborné učilištia zaradené 

do siete stredných odborných škôl. Na 467 stredných odborných školách v súčasnosti študuje 

168 646 študentov, so zameraním na ekonomiku, podnikanie v oblasti obchodu, služieb a 

cestovného ruchu  je to  cca 1/3. 

V roku 1991 bolo na trhu 13 vysokých škôl so 6 ekonomickými fakultami a počtom študentov 

denného /dialkového štúdia 53965/6032,  v roku 2005 to bolo 26 vysokých škôl s 18 

ekonomickými fakultami a počtom študentov denného /dialkového štúdia 116195/21580 a v 

roku 2012 už 35 vysokých škôl  so 26 ekonomickými fakultami a počtom študentov denného 

/dialkového štúdia 126 714/31 095. 

Čo sa týka počtu študentov ekonomických vied v akademickom roku 2012/13 to bolo 25 

396/12 155 a študijného odboru pripravujúceho priamo pre prácu v cestovnom ruchu bol 

počet študentov denného a diaľkového štúdia  854/165.   

Vzhľadom na to, že  cestovný ruch je sektor národného hospodárstva (prierezové odvetvie) 

zahrňujúci rôzne služby, uplatnenie na trhu práce nájdu nielen absolventi, ktorí ukončili 

učebný/študijný odbor pripravujúci priamo pre prácu v cestovnom ruchu (napr. hotelová 

akadémia, cestovný ruch, služby v cestovnom ruchu, kuchár, čašník), ale aj absolventi, ktorí 

ukončili odbor zameraný na ekonomiku, obchod a podnikanie. Viacerí zamestnanci pri výbere 

zamestnancov do svojich spoločností preferujú ľudí s praxou, pričom sa berie do úvahy aj 

prax v rámci školy. 

Absolventom na trhu práce však chýbajú praktické skúsenosti a preto niektoré školy rôznych 

stupňoch sa snažia budovať študijné zamerania s previazanosťou na  prax. Školy sa viac 

orientujú na prepojenie s firmami daného odboru, čím ponúkajú študentom pridanú hodnotu, 

teda šancu pracovať v odbore v ktorom študovali. Školy by privítali ešte bližšiu spoluprácu s 

hospodárskou praxou, či už formou prednášok /diskusií resp. besedami odborníkov z praxe, 

rôznymi exkurziami, ale tiež riešením prác študentskej odbornej činnosti, bakalárskych prác 

či diplomových prác zadané na požiadavky hospodárskej praxe.  Spolupráca medzi školskými 

inštitúciami a hospodárskou praxou je nevyhnutná a samozrejme obojstranne potrebná. 

Pre rozvoj cestovného ruchu je potrebné, okrem prípravy kvalitných absolventov, umožniť a 

podporiť profesijné vzdelávanie zamestnancov cestovného ruchu, a to v rámci celoživotného 

vzdelávania ako nástroja rozvoja osobnosti obyvateľov s dôrazom na ich ekonomické, 

sociálne a kultúrne pôsobenie.  V rámci profesijného vzdelávania zamestnacov  je možné 

využiť okrem siete škôl či už stredných alebo vysokých ponúkajúcich vzdelávanie v odbore, 

aj rôzne vzdelávacie  agentúry  formou školení, kurzov, seminárov či tréningov. Úlohou 

pracovísk výchovy je prispieť resp. pomôcť v príprave nových – mladých ľudí vstupujúcich 

do ekonomických procesov,  ako aj podieľať sa na transformácií vedomostí, návykov,  resp. 

osvojovaní si nového myslenia už ekonomicky aktívnych členov spoločnosti. 
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Podľa údajov Európskej komisie bude do roku 2020 viac ako 90 % zamestnaneckých pozícií 

v Európskej únii vyžadovať počítačové zručnosti. Digitálna gramotnosť je už dnes 

nevyhnutným predpokladom úspešného  profesijného uplatnenia a tento trend bude ďalej 

pokračovať. Oblasťou, ktorá vyžaduje prioritné riešenie v cestovnom ruchu, je nedostatočné 

využívanie nových informačných technológií (napr. systémy rezervovania cestovného ruchu 

vrátane regionálnej úrovne, nedostatočná previazanosť siete turistických informačných centier 

a pod.). V oblasti služieb a cestovného ruchu je možné predpokladať najmä zlepšovanie 

kvality poskytovaných služieb, starostlivosti o zákazníka, lepšej a rýchlejšej komunikácie 

elektronickou formou medzi odberateľmi a dodávateľmi služieb. Od poskytovateľov služieb 

možno očakávať aj lepšiu jazykovú vybavenosť a organizáciu služieb 

V poslednom období sa veľa hovorí o vytváraní a rozvoji učiacich sa organizácií. Učiacu sa 

organizáciu možno charakterizovať ako organizáciu, ktorá podporuje vzdelávanie všetkých 

zamestnancov a neustále sa zlepšuje prostredníctvom vytvárania a zdokonaľovania schopností 

potrebných pre budúcu úspešnosť.  Táto organizácia umožňuje vytvárať, získavať a prenášať 

nové poznatky a vzhľadom na ne sa transformuje. Učiacu sa organizáciu charakterizuje 

predovšetkým – systémové správanie a riešenie problémov, učenie sa z minulých skúseností, 

učenie sa od ostatných, rýchly a účinný  prenos informácií, nepretržitý interný pracovný rast, 

slobodný prístup k informáciám, experimentovanie, vytváranie atmosféry zmien 

podnecujúcich k neustálemu vývoju, tímový prístup, sebavzdelávanie a pod. 

Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu pociťujú potrebu zvyšovania kvalifikácie vlastných 

zamestnancov, pretože trh práce im neponúka lepších a konkurencia je stále silnejšia, avšak 

vzdelávanie sa nekoná v potrebnom rozsahu a kvalite. 

Mnohí podnikatelia v cestovom ruchu totiž nevedia aké kritéria by pri prijímaní nových 

zamestnancov  mali uplatňovať, ako následne hodnotiť pracovníkov-zamestnancov-personál v 

oblasti ubytovania, stravovania, prevádzkovania a pod. a to  hlavne z dôvodu udržania 

vnútornej spravodlivosti vo firme. Je to dané tým, že sa jedná o charakteristiky takého typu 

ako je iniciatíva, úsudok, cit pre obchodovanie, sebavedomie, charakternosť, radosť z úspechu 

a pod. Z komunikačných schopností sú to najmä vyjadrovacie schopnosti, vystupovanie, takt 

a presvedčivosť. Merateľné charakteristiky ako napríklad odborné schopnosti sa zväčša 

zužujú na poznanie samotného produktu/samotnej služby. Zamestnanci nie sú vedení k 

znalosti trhu, konkurencie, sledovania vývoja produktov z hľadiska ich technológie výroby, 

módnosti, ekológie a pod. 

Záver 

V personálnej práci je primárnou úlohou zabezpečiť dostatok vhodných zamestnancov vo 

vhodnom čase na správnom mieste a súčasne zvládnuť dynamicky sa meniace potreby počtu a 

kvality zamestnancov. 

Prieskumy dokázali, že profesionálny prístup pracovníkov v oblasti cestovného ruchu ku 

klientovi zvyšuje obrat až o 80 %. Z toho vyplýva, že výdavky na vzdelávanie a školenie 

zamestnancov nie sú nákladmi, ale investíciami s takmer okamžitým efektom. Profesionalita 

personálu z dlhodobého pohľadu znamená, že ľudia budú poskytované služby cestovného 

ruchu  požadovať s určitou pravidelnosťou  a s radosťou, a podnikateľ tak nebude existovať 

dva-tri roky, ale po dlhšom čase sa z rizikového podniku môže vyvinúť podnik s tradíciou a 

značkou, ktorej súčasťou bude práve kultúra, ktorá sa v ňom vytvorí. 
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V súčasnosti nie je pre zamestnávateľa jednoduché dosiahnuť lojalitu zamestnancov. 

V nadväznosti na postupné približovanie sa k európskym štandardom nadobúdajú svoj 

význam aj niektoré ďalšie benefity (okrem peňažných) ako napr. športové aktivity, súťaže, 

teambuilding, ale aj nápadné akcie v prevádzkach podnikov cestovného ruchu,  ktoré 

napomáhajú vytvárať dobré pracovné prostredie. Jedným z atraktívnych benefitov, ktoré 

môže firma poskytnúť svojim zamestnancom je i medzinárodná kariéra. 
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ŠPORTOVÝ TURIZMUS AKO NÁSTROJ ROZVOJA REGIÓNU 

 

SPORTS TOURISM AS A TOOL OF REGIONAL DEVELOPMENT 

 

MILENA ŠVEDOVÁ84 

 

Abstrakt 

Potenciál územia Slovenska pre rozvoj rekreačnej funkcie s akcentom na športové aktivity je 

mimoriadne veľký. Aby mohli návštevníci či už domáci alebo zahraniční využívať tento 

potenciál,  je potrebné pokryť celý rozsah nárokov na ich oddych a zotavenie vzhľadom 

na využiteľnosť prírodných a civilizačných daností regiónu. Rozvoj však limitujú niektoré 

faktory ako ochrany prírody, vodných a iných prírodných zdrojov ako aj vybavenosť, 

technická infraštruktúra územia a služby. Cieľom príspevku je poukázať na rozvoj športového 

turizmu na Slovenku, ktorý sa len málokedy vyskytuje vo svojej čistej forme a je poskytovaný 

ako „package“ spolu s ďalšími službami cestovného ruchu. Tento cestovný ruch sa orientuje 

na uspokojovanie potrieb športového vyžitia prostredníctvom aktívnej či pasívnej účasti 

klienta, čo výrazne vplýva na rozvoj regiónu a jeho konkurencieschopnosť. 

Klíčová slova 

Športový turizmus, región, služby 

 

Abstract 

Potential of the Slovakia territory for the development of recreational opportunities with an 

emphasis on sports activities is extremely large. In order to allow visitors whether domestic 

or foreign exploit this potential, it is necessary to cover the whole range of demands on their 

stay, considering natural predisposition and humane potential. However, limiting factor in 

that respect represents nature conservation - water and other natural resources as well as 

infrastructure and services. The aim of this paper is to highlight the development of sports 

tourism in Slovakia, which is rarely found in its pure form and is provided as a "package" 

together with other tourist services. This tourism is focused on meeting the needs of sports 

through active or passive participation of the client, which can significantly affects the 

development of the region and its competitiveness. 

Key words 

Sport tourism, region, service potenciál krajiny 
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Úvod 

Slovensko spolu s ostatnými krajinami Európy kladie veľký dôraz na rozvoj turizmu. 

Globálny rozvoj v cestovnom ruchu UNWTO sformulovala v dokumente „Vízia cestovného 

ruchu do roku 2020” nasledovné informácie: predpokladá sa, že do roku 2020 sa vo svete 

uskutoční 1,6 mld. zahraničných ciest s turistickým cieľom, ktoré zároveň znamenajú to, že 

prinesú ročne 4,3% zvýšenie. V prípade zahraničných ciest turisti minú cca. 2 mld. USD, čo 

znamená ročne zvýšenie o 6,7% (www.tophotelierstvo.sk).  

Na základe údajov UNWTO sa počet turistov v zahraničnom cestovnom ruchu v roku 2010 

zvýšil o 7% v porovnaní s rokom 2009. V Ázii zaznamenali zvýšenie o 13%, v Európe je to 

len 3% (www.sacr.sk). Na základe prieskumu SACR (Slovenská asociácia cestovného ruchu) 

dochádza na Slovenku len k miernemu nárastu počtu návštevníkov, v roku 2009 bol 

zaznamenaný výrazný pokles, čo ako sa domnievame, malo za následok zavedenie Eura 

a zvýšenie cien. V súvislosti zatraktívniť turistickú ponuku u nás je potrebné vytvárať 

podmienky v poskytovaní zaujímavých služieb. Jednou z alternatív môže byť športovým 

turizmus. Športový turizmus je teória a prax takého odvetvia turistiky, v ktorom je hlavným 

cieľom cestovateľa prežitie zážitku zo športovej činnosti a zároveň zakúpenia turistických 

služieb (Novacká, 2001).  

1 Športový turizmus 

Športový turizmus, pri ktorom hlavným motívom výjazdu je pobyt v prírodnej krajine alebo 

v urbanizovanom prostredí, je spojený s aktívnym pohybom, fyzickou námahou, súťažením, 

starostlivosťou o zdravie a fyzickú zdatnosť, pri ktorých sú potrebné isté odborné poznatky, 

športové a odborno-technické zručnosti, alebo hlavným motívom je divácka účasť na 

významnom športovom, turistickom alebo kultúrno-zábavnom podujatí (Ďuríček, 2007). 

Z hľadiska toho, aké možnosti vytvára samotná krajina, región či destinácie môžeme hovoriť 

o športovo-turistických destináciách, v ktorých existuje veľké množstvo športových, 

turistických a rekreačných objektov a zariadení na realizáciu aktivít vo voľnom čase 

(Pullmannová, Uher, Buková, 2010). Samotné podujatie je istým zámerom a programovým 

obsahom zorganizované, periodické alebo neperiodické zhromaždenie ľudí , ktoré má 

športový, pohybovo-rekreačný alebo zážitkový cieľ s aktívnym vystúpením aktérov 

športového turizmu – športovci a diváci. Podľa svojho charakteru sa športové podujatia členia 

na: športová súťaž, športovo-rekreačné podujatie  a režírované podujatie. Dôležitým aspektom 

pre turistov aby sa dostali k jednotlivým destináciám je nevyhnutná rozvinutá infraštruktúra 

jednotlivých regiónov. V ponímaní infraštruktúry turistiky rozlišujeme statickú a dynamickú 

infraštruktúru. Technickú základňu pre aktívne formy oddychu tvoria športovo-rekreačné 

zariadenia, ktoré poskytujú športovo-rekreačné služby ako ekvivalent na uspokojovanie 

primárnych (cieľových) potrieb účastníkov cestovného ruchu. Tieto činnosti pôsobia nielen na 

fyzickú zdatnosť a odolnosť organizmu človeka, ale pestujú a rozvíjajú aj jeho morálne a 

vôľové vlastnosti, sebarealizáciu (Uher, 2012). V tejto práci predstavujeme koncentráciu 

športovo-rekreačných zariadení, ktoré vytvárajú podmienky rozvoja športového cestovného 

ruchu s akcentom na infraštruktúru v jednotlivých regiónoch Slovenska.  

1.1 Koncentrácia športovo-rekreačných zariadení v regiónoch Slovenska  

Športový turizmus sa orientuje na uspokojovanie potrieb športového vyžitia prostredníctvom: 

a) aktívnej účasti – lyžovanie, surfovanie, jazda na koni, cykloturistika 

b) pasívnej účasti – návšteva klienta na športovom podujatí, futbalový/ hokejový zápas 

http://www.tophotelierstvo.sk/
http://www.sacr.sk/
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Podľa sezónnosti hovoríme o letných, zimných  a celoročných športovo-rekreačných 

zariadeniach. Ich koncentrácia je v závislosti od prírodného prostredia dependentná od 

technickej infraštruktúry, ekonomických a sociálnych aspektov či konkurencieschopnosti 

regiónu (Uher, 2009). Slovensko sme si rozdelili na tri regióny – západ, stred a východ, kde 

sme vytvorili koncentráciu jednotlivých športovo-rekreačných zariadení podieľajúcich sa na 

rozvoji športového turizmu. Eliminovali sme veľké športové haly a štadióny v mestách. 

Športové zariadenia ako kryté bazény a kúpaliská, fitnesscentrá, sauny, tenisové kurty a sieť 

udržiavaných chodníkov v lesoparkoch vytvárajú vynikajúce podmienky pre športovo 

založených návštevníkov i aktívnych športovcov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Koncentrácia športovo-rekreačných zariadení na západnom Slovensku 

Podľa prírodným podmienok je iná koncentrácia zariadení v strednej časti Slovenska, kde 

dominuje horské a vysokohorské prostredie a preto tu dominujú zariadenia zimného 

charakteru. No zároveň sa tu nachádza značná koncentrácia termálnych prameňov. 

V celoročnej prevádzke sú kúpeľne mestá poskytujúce množstvo atraktivít. Opäť možno 

vidieť na obr. 2, že viaceré športovo-rekreačné zariadenia sú v blízkosti miest, kde je okrem 

vhodnej dopravnej infraštruktúry, zabezpečená sieť obchodných a sociálnych zariadení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Koncentrácia športovo-rekreačných zariadení na strednom Slovensku 



 

243 

Je všeobecným faktom, že práve oblasť východného Slovenska má množstvo prírodných krás, 

poskytujúcich športové i kultúrne vyžitie pre návštevníkov. No konštatujeme, že práve 

v tomto regióne Slovenska je zlá dostupnosť a nízka úroveň dopravnej infraštruktúry, čo má  

za následok znížený počet návštevníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Koncentrácia športovo-rekreačných zariadení na strednom Slovensku 

 

Proces tvorby športovo-rekreačných zariadení je dynamický a v závislosti od množstva 

faktorov akými sú okrem finančných možností, podnikateľského prostredia potrebné aj 

legislatívne podmienky a prístupnosť regionálnych úradov. Konkurencieschopnosť regiónov 

sa v oblasti športového turizmu môže zamerať na ponuku, poskytovanie služieb, no len 

v závislosti od vhodnej technickej infraštruktúry, ktorá je na území Slovenska nerovnomerne 

zastúpená. 

1.2 Služby v športovo-rekreačných zariadeniach 

Služby športovo rekreačných zariadení majú dvojaký charakter. Jedna skupina má 

univerzálny charakter a je možne ich poskytovať nezávisle od prírodných predpokladov, napr. 

ihriská pre loptové hry, kryté bazény, zariadenia pre sálové športy, fitnescentrá. Zariadenia 

poskytujúce tieto služby sa budujú ako súčasť hotelov a vybavenosti cieľových miest. 

Pre cestovný ruch je významná druhá skupina služieb, ktoré poskytujú športovo-rekreačné 

zariadenia a ich existencia je podmienená prírodnými podmienkami. Majú zvyčajne sezónny 

charakter, napr. kúpanie na prírodných vodných plochách, turistické chodníky a cesty, 

lanovky, vleky, lyžiarske zjazdové a bežecké trate a podobne. Táto skupina služieb je cieľom 

účasti na  športovom cestovnom ruchu. Kým v ubytovacích zariadeniach a iných objektoch je 

možné poskytovanie športovo-rekreačných služieb po celý rok, vykonávanie športovo-

rekreačných činností v prírode je ovplyvnené sezónou. Služby športovo-rekreačných 

zariadení: 

 Interiérové: sú to napr. herňa pre deti, kolkáreň, tenisová hala, fitnescentrum, sauna, 

solárium, krytý bazén, gymnastická hala a iné. 

 Exteriérové deliace sa na letné a zimné (letné: napr. bazén, prírodné kúpalisko, pláž pri 

vodnej ploche, vodné športy, lodenica, volejbalové ihrisko, tenisový kurt, golfové alebo 

minigolfové ihrisko, plocha na kolieskové korčule, turisticky chodník a cesta a iné.,  
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imné: napr. klzisko, ľadová plocha, lyžiarska bežecká a zjazdová trať, lyžiarska škôlka 

lúka, prírodná sánkarská dráha, lanovka a iné.). 

Záver 

V súvislosťou technickej infraštruktúry je viditeľný vplyv dopravnej infraštruktúry značný. 

Môžeme konštatovať že podiel celoročných zariadení prevláda v západnej časti krajiny, 

v severných okresoch a v horských oblastiach stredného a východného Slovenska máme 

veľký podiel zariadení využívaných v zimnom období. Najväčším negatívom Slovenska pri 

rozvoji turizmu celkovo je zlá situácia v rýchlostných cestách, v budovaní diaľničnej siete 

a v modernizácií letísk. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je hlavným predpokladom 

rýchleho rozvoja jednotlivých slovenských regiónov. Taktiež nedostatočné značenie pútačmi 

a navigačnými zariadeniami pri cestách prvej triedy a na diaľniciach je problémom.  

Prioritou slovenského i zahraničného turistu pri výbere individuálne organizovaného športovo 

– rekreačného pobytu je hlavne dostupnosť motorovým vozidlom ku zariadeniu, možnosť 

parkovania v jeho areáli. V prípade, že dané kritéria nezodpovedajú jeho predstavám 

rozhoduje sa pre inú destináciu a už neskúma poskytovanie ďalších služieb v športovo – 

rekreačných zariadeniach. Obdobná situácia je v oblasti slovenských letísk, kde nízka ponuka 

jednotlivých spojov bráni vo výbere našej krajiny ako konečnej destinácie. 
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VYBRANÉ PROBLÉMY V BEZPEČNOSTI HOTELOVÝCH 

A GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

SELECTED PROBLEMS IN THE SAFETY OF HOTEL AND 

GASTRONOMIC ESTABLISHMENTS 

 

MIROSLAV TOMEK85, JAN STROHMANDL86 

 

Abstrakt 

Bezpečnostní management hotelových a gastronomických zařízení, jeho význam a jeho vliv 

na rozvoj daného zařízení. Postup při hodnocení bezpečnostních rizik. Principy 

bezpečnostního managementu. Bezpečnostní rizika hotelových a gastronomických zařízení. 

Ochrana chráněných zájmů hotelových a gastronomických zařízení.  

Klíčová slova 

Bezpečnost, gastronomický, hotel, host, majetek, management, ochrana, zájem 

 

 

Abstract 

The safety management of hotel and catering facilities, its importance and its influence on the 

development of the facilities.  The procedure for the assessment of security risks. 

The principles of safety management. The security risks of hotel and catering facilities. The 

protection of protected hotel and catering facilities. 
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Security, hotel, guest, property, protection, person, daman 
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Úvod 

Bezpečnost je problém, který řeší člověk od svého vzniku. Člověk si uvědomuje ohrožení 

a dělá opatření na zajištění své bezpečnosti a na ochranu svého majetku. To se v plné míře 

dotýká i hotelových a gastronomických zařízení. Čím je toto zařízení větší a čím rozmanitější 

služby poskytuje, tím je řešení daného problému náročnější a složitější. Majitel nebo 

zaměstnanec pověřený řízením hotelového nebo gastronomického zařízení musí komplexně 

řešit i bezpečnost a ochranu svého nebo svěřeného majetku a podřízených zaměstnaných 

osob, včetně osob (zákazníků), které se v těchto zařízeních vyskytují a za jejichž bezpečnost 

zodpovídá. Pocit bezpečí musí mít každý zaměstnanec, každá „třetí osoba“, ale i každý 

návštěvník hotelového nebo gastronomického zařízení. 

1 Bezpečnostní management hotelových a gastronomických zařízení 

Zajištění bezpečnosti hotelových a gastronomických zařízení je poměrně obtížný úkol a to 

z toho důvodu, že se dotýká různých oblastí a různých osob. Je třeba si uvědomit, že na 

bezpečnost hotelových a gastronomických zařízení má vliv řada faktorů. Od vnitrostátní 

situace v daném státě, přes kategorii, až po návštěvníka hotelu.  

V první řadě je třeba objasnit pojem bezpečnost s ohledem na osoby a majetek. Existuje celá 

řada různých definic, ze kterých vyplývá, že slovem bezpečnost bychom mohli vyjádřit stav, 

který za daných podmínek umožňuje plnění politiky a cíle organizace a jejich zaměstnanců, tj. 

jistotu, ochranu, zabezpečení, záruku a zajištění. Na základě toho bychom mohli odvodit 

následující definici bezpečnosti hotelového nebo gastronomického zařízení. Pod pojmem 

jejich bezpečnost máme na mysli ochranu života a zdraví osob, ochranu majetku všeho druhu 

před ztrátami, které by mohly vzniknout v důsledku nehody, krádeže, podvodu, požáru, 

povodně, teroristického útoku apod. v oblasti hotelových a gastronomických zařízení a služeb, 

které poskytují. 

Majitel hotelového a gastronomického zařízení anebo jim pověřený zodpovědný manager by 

měl pro zachování bezpečné a efektivní činnosti daného zařízení věnovat maximální 

pozornost všem faktorům, které mohou ovlivnit dobré jméno hotelu, restaurace, kavárny 

apod. a tím i jeho návštěvnost. Pro zabezpečení trvalé prosperity hotelového nebo 

gastronomického zařízení je důležité, aby jeho majitel buď sám, nebo prostřednictvím řídícího 

managementu, zavedl takový mechanizmus, který by zabezpečil optimální fungování daného 

zařízení včetně vhodných bezpečnostních opatření. Podstata procesu optimálního fungování 

bezpečnostních opatření každého hotelového nebo gastronomického zařízení spočívá 

v realizaci následujících kroků: 

 definování aktivit, resp. chráněného zájmu (koho anebo co chránit), 

 analýza rizik (před kým nebo před čím chránit), 

 přijetí bezpečnostní politiky a vytvoření bezpečnostního systému na ochranu aktív 

daného zařízení (jak chránit). 

Bezpečnost jakéhokoliv hotelového nebo gastronomického zařízení ovlivňují zejména: 

 přírodní faktor (povodně, požár, apod.), 

 lidský faktor (host, zaměstnanec apod.), 

 ostatní (právní přepisy, prostředí, typ zařízení a jeho velikost a vybavenost, druh 

poskytované služby atd.). 
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Je třeba si uvědomit, že podsystém řízení bezpečnosti hotelového nebo gastronomického 

zařízení je široký a musí obsahovat například opatření na: 

 ochranu majetku, 

 ochranu osob, 

 ochranu před požárem, 

 ochranu vnitřního pořádku, 

 ochranu technologického zařízení, 

 ochranu informačního systému, 

 ochranu osobních údajů osob, 

 ochranu obchodního tajemství, 

 ochranu firemních informací, 

 hygienu a likvidaci zbytků jídel a zkažených potravin, atd. 

Z uvedených opatření vyplývá velká rozmanitost, která se musí řešit komplexně. Management 

hotelových a gastronomických zařízení zodpovědný za bezpečnostní otázky se musí ve své 

řídící a výkonné činnosti zaměřit mimo jiné na permanentní preventivní činnosti 

od bezpečnostní analýzy rizik až po přijetí konkrétních preventivních opatření, směřujících 

k jejich minimalizaci, respektive k odvrácení hrozeb v provozní a technologické bezpečnosti 

(safety) a klasické bezpečnosti (security) na chráněné zájmy, kterými mohou být: 

 život a zdraví zaměstnanců, návštěvníků a „třetích osob“ (dodavatelů, opravářů atd.), 

 majetek zaměstnanců na pracovišti, návštěvníků nebo dodavatelů, 

 hotelové a gastronomické zařízení jako objekt a jeho vybavenost, 

 životní prostředí (zamezení úniku plynu, třídění odpadů, likvidace potravin po záruční 

lhůtě a jejich uložení, apod.),  

 dobrá pověst hotelového nebo gastronomického zařízení, atd. 

Bezpečnostní management hotelových nebo gastronomických zařízení musí při své činnosti, 

vycházet z principů, které budou ovlivňovat charakter bezpečnostní politiky jednotlivých 

zařízení. K nejvýznamnějším můžeme zařadit: 

 princip aktuálnosti, 

 princip bezpečnostního povědomí, 

 princip efektivnosti,  

 princip integrity, 

 princip konkrétní zodpovědnosti, 

 princip multifaktorovosti, 

 princip zákonnosti. 

Při zabezpečení ochrany musí bezpečnostní management hotelových a gastronomických 

zařízení vycházet zejména: 

 z platných právních předpisů, 

 z ekonomických a finančních možností příslušného zařízení, 

 ze specifických podmínek apod. 

K základním cílům bezpečnostního managementu hotelových a gastronomických zařízení 

můžeme zařadit například: 
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 zabezpečení ochrany a bezpečnosti zařízení a jeho zákazníků, 

 vytvoření podmínek pro spolehlivé fungovaní hotelového nebo gastronomického 

zařízení, 

 zabezpečení trvalého rozvoje hotelového nebo gastronomického zařízení, 

 efektivní využívání všech zdrojů vyčleněných na zajištění bezpečnosti hotelového 

nebo gastronomického zařízení, 

 vytvoření systému spolehlivého a nepřetržitého řízení bezpečnosti hotelového nebo 

gastronomického zařízení, atd. 

Při zabezpečení ochrany musí být bezpečnostnímu managementu hotelových nebo 

gastronomických zařízení zřejmé: 

 co je potřebné chránit, 

 proti čemu nebo proti komu je třeba chránit, 

 čím a jak je to třeba chránit,  

 kdo a za co při ochraně zodpovídá. 

2 Ochrana chráněných zájmů hotelových a gastronomických zařízení 

Ochranou chráněných hotelových a gastronomických zájmů rozumíme souhrn 

bezpečnostních, technických a režimových opatření, která směřují k minimalizaci rizika 

vzniku ohrožení života a zdraví hostů a personálu a rizika vzniku škody na majetku 

hotelového nebo gastronomického zařízení a jejich zákazníků. Ochrana musí být řešena: 

 fyzickou ochranou s využitím: 

▫ vlastních zaměstnanců, 

▫ zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb (agentur), 

▫ kombinací vlastních zaměstnanců a zaměstnanců soukromých bezpečnostních 

služeb, 

 technickou ochranou s využitím: 

▫ hasicích přístrojů, 

▫ elektrických zabezpečovacích prostředků, 

▫ elektronické požární signalizace, 

▫ kamerových systémů, 

▫ mechanických zábranných prostředků, 

▫ pultu centrální ochrany, 

 režimovou ochranou s využitím: 

▫ vnitřních právních předpisů a dokumentů (včetně analýzy rizik, bezpečnostní 

dokumentace apod.) ve kterých musí být mimo jiné zakotveny povinnosti 

vlastních zaměstnanců, dodavatelských organizací apod.,  

▫ systému uložení klíčů a způsobů jejich výdeje, 

▫ oprávnění vstupu do objektu hotelového nebo gastronomického zařízení, 

případně do jeho jednotlivých částí, 

 vzájemnou kombinací předcházejících druhů ochrany. 

Hrozby poškození nebo zničení hotelového nebo gastronomického zařízení mohou být: 

 neúmyslné, 

 úmyslné. 
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Neúmyslné hrozby jsou takové, které mohou vzniknout nezávisle na vůli člověka. Jejich 

zdroje mohou být uvnitř zařízení nebo i mimo něj.  K vnějším neúmyslným hrozbám můžeme 

zařadit ty hrozby, které jsou mimo dané zařízení a působí na hotelové a gastronomické 

zařízení z venku. K nejvýznamnějším můžeme zařadit: 

 environmentální vnější hrozby a to zejména živelné pohromy (např. povodně, 

záplavy, požáry, sesuvy půdy) apod., kdy dochází k nežádoucímu uvolnění 

kumulovaných energií nebo hmot, při kterých mohou působit ničivé faktory 

s negativním vlivem na dané zařízení, 

 hrozby vyšší moci, které jsou nezávislé na vědomí nebo jednání člověka (např. pád 

meteoritu apod.), 

 technické vnější hrozby jako jsou havárie (např. výbuch, požár), v důsledku kterých 

dojde k působení ničivých faktorů, 

 vnitřní neúmyslné hrozby, jejichž zdroje se nacházejí uvnitř zařízení (organizace): 

▫ sociální hrozby zejména oprávněných osob, které mohou v důsledku nedostatku 

vědomostí (bezpečnostního povědomí), zapomnětlivosti nebo nedbalosti samy 

ohrozit bezpečnost hotelového nebo gastronomického zařízení, případně osob, 

které se v nich nacházejí. 

▫ technické hrozby, které mohou představovat zejména havárie technických 

zařízení, které jsou součástí organizace. 

Nejvýznamnější úlohu při ohrožení či neohrožení osob a majetku v oblasti hotelových 

a gastronomických služeb sehrává člověk (jednotlivec, skupina, organizace apod.), tj. jeho 

majitel, personál, zákazníci, ale i tzv. „třetí osoby“ (návštěvy personálu, různí dodavatelé 

zboží, služeb a jejich zaměstnanci, ale i příslušníci policie, záchranáři apod.).  

Bezpečnost je z pohledu každého majitele nebo řídícího pracovníka složitým problémem. 

To se v plné míře vztahuje i na management hotelového a gastronomického zařízení. 

Ohrožení osob a majetku ve vlastnictví hotelových a gastronomických zařízení, personálu, 

zákazníků, případně „třetích“ osob, může být nezáměrné (například z nedbalosti, opomenutím 

apod.) nebo záměrné. Výběr zaměstnanců nebo dodavatelů může být ovlivněn, ale výběr 

hostů (zákazníků) ne. Složitost je v tom, že i když zaběhnuté hotelové nebo gastronomické 

zařízení má zpravidla vybudovanou svoji stálou klientelu, dochází i zde k obměně 

návštěvníků. Ne všichni zákazníci nebo i někteří nastupující zaměstnanci přicházejí 

s poctivým úmyslem. Při záměrném ohrožení osob a majetku se můžeme v oblasti hotelových 

a gastronomických služeb setkat ze strany návštěvníků nebo jiných osob s agresivitou 

a napadením majitele, personálu a zákazníků, s nezaplacením za poskytnuté služby, 

s odcizením nebo poškozením majetku, zařízení a majetku zákazníků, apod. 

Z uvedeného vyplývá, že k nejvýznamnějším zdrojům ohrožení hotelových a gastrono-

mických zařízení můžeme například zařadit: 

 vlastní zaměstnance, 

 bývalé zaměstnance, 

 zloděje, 

 zákazníky, 

 konkurenty. 

Ve světě, ale i v rámci České republiky, je možné se setkat s celou řadu konkrétních případů, 

které souvisely s úmyslným poškozením hotelových a gastronomických zařízení. V České 
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republice jsou to zpravidla požáry. K nejznámějším můžeme zařadit například požár 

osmnáctipodlažní budovy hotelu Olympik v Praze (26. 5. 1995), při kterém bylo usmrceno 

8 lidí a 34 osob bylo zraněných, cca 100 osob bylo evakuováno a přímá hmotná škoda byla 

37 miliónů korun. 

Ve světě to byly zejména teroristické útoky a požáry. Například: 

 teroristický útok na restauraci v diplomatické čtvrti afgánské metropole Kábul 

(17. 4. 2014) si vyžádala 21 obětí, 

 teroristický útok na kavárnu marockého města Marrákeš (28. 4. 2011) si vyžádal 

14 obětí a více než 20 osob bylo zraněných, 

 teroristický útok na restauraci The Village v somálské metropoli Mogadišo 

(7. 9. 2013) si vyžádal 15 obětí, 

 teroristický útok na hotel King David (22. 7. 1946) v západním Jeruzalémě, který si 

vyžádal 91 obětí, 

 teroristický útok na hotel v městě Mumraj v Indii (26. 11. 2008), při kterém bylo 

174 osob zabitých a 239 zraněných, 

 požár hotelu Hilton ve čtvrti Mayfair v ulici Park Lanev  v centru Londýna (2. 7. 

2011), při kterém hasiči museli evakuovat 1 500 osob, požár si nevyžádal oběti ani 

zraněné, 

 požár hotelu ve městě Tchány-chua v provincii Ťi-lin na severovýchodě Číny (1. 5. 

2011), při kterém zahynulo 10 osob a 35 dalších utrpělo zranění. 

Z uvedeného krátkého přehledu vyplývají různá rizika pro majitele hotelových 

a gastronomických zařízení, jejich zaměstnance, ale i pro jejich návštěvníky. Už jen 

medializovaná hrozba vyhlášení možného teroristického útoku na hosty (zákazníky) tak, jak 

se tomu stalo například letos v Egyptě, může mít dalekosáhlé následky na prosperitu 

hotelových a gastronomických zařízení. 

Majitel hotelových a gastronomických zařízení anebo jeho řídící management by měl být 

v rozsahu svého funkčního a pracovního zařazení obeznámen s problematikou a zásadami: 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 ochrany před požárem, 

 ochrany pořádku a bezpečnosti v podniku, 

 ochrany osob a movitého i nemovitého majetku, 

 evakuace osob z objektu,  

 ochrany životního prostředí atd. 

Pro zajištění uvedených zásad může majitel zařízení využívat: 

 vlastních vyškolených zaměstnanců, 

 smluvně zajištěných pověřených akreditovaných osob oprávněných právnických osob 

a fyzických osob - podnikatelů v oblasti bezpečnostního managementu, ochrany před 

požárem a bezpečnosti a ochrany osob při práci, 

 vzájemnou kombinaci předcházejících faktorů. 

 

 

 



 

251 

Závěr 

Zabezpečení ochrany hotelových a gastronomických zařízení, jejich zaměstnanců a všech 

zákazníků, ovlivňuje celá řada faktorů, které musí být řešeny komplexně. Optimální 

zabezpečení ochrany by mělo být řešeno se znalostí daných problémů a v úzké spolupráci 

s příslušnými odborníky. Jakékoliv ohrožení bezpečnosti hotelového nebo gastronomického 

zařízení může mít nedozírné následky zejména na život a zdraví osob, které se v něm 

nacházejí, bez ohledu na to, zda je to zaměstnanec nebo zákazník. Vhodnost a následná 

realizace přijatých bezpečnostních opatření bude záviset zejména na konkrétních podmínkách, 

požadavcích a zejména na finančních možnostech. Příspěvek byl zpracován v rámci projektu 

číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0185 „Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové 

řízení“. 
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PROBLÉMY A MOŽNOSTI CESTOVNÍHO RUCHU NA KYPRU 

 

PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF TOURISM IN CYPRUS 

 

JAN TRÁVNÍČEK87 

 

Abstrakt 

Současný cestovní ruch na Kypru je ovlivněn kombinací krize finančního sektoru, 

ekonomickým propadem v Eurozóně a dožíváním tradiční image levné „sun and sea“ 

destinace. Cílem článku je diskuze situace s využitím komparace, zkušenosti autora 

a lokálních  aktérů. Alternativou k nekonkurenceschopné nabídce pro masovou turistiku jsou 

udržitelné formy cestovního ruchu. Text uvádí příklad dlouhodobě úspěšné destinace založené 

na autenticitě zážitku a diverzifikaci nabídky. 

Klíčová slova 

Kypr, cestovní ruch, Cyprus Villages, agroturistika 

 

Abstract 

Recent tourism in Cyprus is influenced by a combination of the financial crisis and the 

economic downturn in the Eurozone. The effect of the traditional cheap "sun and sea" 

destination image is wearing off too. The aim of the article is to discuss the current situation 

with the use of comparison, the author's experiences and local actors. Sustainable form of 

tourism seems to be the viable alternative to uncompetitive offer of mass tourism. The text 

provides an example of a successful long-term destination based on the authenticity 

experiences and offer diversification. 

Key words 

Cyprus, tourism, Cyprus Villages, agro tourism 
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Úvod 

Kypr se dlouhodobě vyrovnává s katarzí danou složitým geopolitickým vývojem. 

V současnosti se do popředí zájmu dostávají problémy spojené s krizí finančního sektoru na 

ostrově a obecně s propadem ekonomiky v Eurozóně. Tento negativní vliv je také 

kombinován s určitým „dožíváním“ modelu propagace a fungování Kypru jako „sun and sea“ 

destinace. V textu jsou komentována východiska současné situace a je představena možná 

alternativa v podobě agroturistické lokality Cypru Villages. Jak uvádí Kolektiv (cit. 2009, 11), 

Kypr má „všeobecně příznivé podnikatelské prostředí, dobře fungující bankovní sektor a 

kvalitní obchodní služby, relativně moderní infrastrukturu, vzdělanou pracovní sílu, právní 

systém přizpůsobený pro podnikání a nízký stupeň kriminality“. Ani tyto faktory však ostrov 

neuchránily před nepříznivým vývojem v řadě oblastí, včetně cestovního ruchu. 

1 Profil ostrova Kypr 

Kypr je ostrov ve východní části Středozemního moře, vzdálený přibližně 100 kilometrů od 

pobřeží Turecka, Sýrie a Libanonu. Po Sicílii a Sardinii jde o třetí největší ostrov ve 

Středozemním moři s rozlohou 9.251 km2 (The World Factbook, 2014). Přírodní podmínky 

ostrova pozitivně ovlivňují potenciál pro cestovní ruch. Výhodou je především příznivé 

středomořské klima se suchým horkým létem a chladnější zimou bohatou na srážky. V pohoří 

Toorodos dokonce funguje i lyžařské středisko. Kypr se však v oblasti životního prostředí 

potýká s problémy s vodními zdroji v souvislosti s vlnami sucha, se znečištěním vody, 

s degradací pobřeží a přírodních hodnot obecně a s úbytkem přirozených ekosystémů vlivem 

neregulované urbanizace (The World Factbook, 2014). 

Pro území ostrova je typická mozaika řady kulturních vlivů a z tohoto kulturního odkazu těží 

i současný cestovní ruch. Pro současnost ostrova mělo dle Borowiece (2000) význam hlavně 

řecké a římské období, etapa byzantská a období středověkého střídání vlivu Lusignanů, 

Janovanů a především Benátčanů, které vytlačili v roce 1571 Turci. V roce 1878 podepsalo 

Turecko dohodu s Velkou Británií, díky které Britové převzali odpovědnost a postupně 

i faktickou správu ostrova. Po roce 1931 docházelo k nepokojům a povstáním vůči Britské 

správě nad ostrovem a v roce 1960 byla založena nezávislá Kyperská republika. Rozdílné 

nároky řecké a turecké komunity vytvářely napětí eskalující při převratu řecké junty 

a následnému vylodění tureckých sil, které ovládly cca 40 % rozlohy ostrova (Kolektiv 2009). 

Následné rozdělení, přesuny uprchlíků, politická nestabilita a vnitřní problémy přinesly 

komplikace, se kterými se na Kypru setkáváme v podstatě dodnes.  
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Obr. 1: Mapa Kypru s vymezení řecké a turecké části, nárazníkovou zónou a britskými vojenskými 

základnami (zdroj: The World Factbook, 2014) 

 

Kyperská republika má ve své jurisdikci pouze 57 % rozlohy ostrova. 37 % je obsazeno 

tureckými vojsky, 3 % jsou vojenské základny (Velká Británie) a 3 % jsou součástí 

nárazníkové zóny, kde operují vojenské jednotky (OSN – UNFICYP). Na ostrově je přibližně 

1,15 milionu obyvatel při hustotě cca 100 obyvatel/km2 (The World Factbook, 2014), přičemž 

přesný údaj v podstatě není znám pro absenci přesných statistik v okupované části. Hustota 

zalidnění na řecké části ostrova je vyšší (cca 150 osob/km2) než na okupovaném území. 

Národnostně dominují řečtí Kypřané (79 %), 11 % patří tureckých Kypřanů a 10 % jiným 

národnostem (Kolektiv 2009). Obdobně je ostrov rozdělen mezi pravoslavnou církev a islám, 

mezi řečtinu a turečtinu jako úřední jazyky a rozdělené je i hlavní město Nikósie (řecky 

Lefkosia). 

Kyperská republika je malou otevřenou ekonomikou s velkou mírou citlivosti na vnější vlivy 

a geopolitickou situaci. Je pro ni typická pasivní bilance zahraničního obchodu. HDP 

s pozitivními hodnotami kolem 4 % meziročního růstu z let 2004 (vstup do Evropské unie) až 

2008 (vstup do Eurozóny) zakolísalo už v roce 2009 a hluboký propad nastal v roce 2013 

v souvislosti s krizí finančního sektoru a následnou intervencí Evropské unie (European 

Central Bank, 2014). Znakem nastupující krize bylo už zpomalení stavebnictví v roce 2008, 

především pokles zájmu cizinců o nemovitosti k trvalému či rekreačnímu bydlení (Kolektiv 

2009). Rok 2009 lze tedy označit za konec dekády prosperity a ekonomického růstu. 

Strukturu národního hospodářství uvádí The World Factbook (2014). Zemědělská výroba je 

na Kypru nákladově náročná a má klesající tendenci v souvislosti s tím, že více 

konkurenceschopné jsou produkty dovážené ze zahraničí. V roce 2013 se primární sektor 

podílel pouze 2,4 % na HDP. Také průmysl má v současnosti spíše doplňkovou funkci (16 % 

HDP v roce 2013). Typickým znakem ostrovní ekonomiky je tedy sektorová koncentrace, kdy 

cca čtyři pětiny HDP vytvářejí služby. Kromě cestovního ruchu jsou klíčovou oblastí 

profesionální služby – konkrétně právní, účetní, auditorské, daňové a konzultační produkty – 

a služby finanční. Pověst daňového ráje utrpěla při finanční a bankovní krizi v letech 2012-
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2013, kdy došlo v podstatě ke zrušení 2. největšího bankovního ústavu v zemi a k revizi 

bankovního sektoru, směřující k vyšší míře kontroly. Specifickým znakem je počet námořních 

lodí pod kyperskou vlajkou, kde se ostrovní stát dlouhodobě pohybuje na hranici první 

desítky na světě z pohledu celkové tonáže (The World Factbook 2014).  

2 Limity rozvoje cestovního ruchu na Kypru 

Dle zprávy Světového ekonomického fóra o konkurenceschopnosti v oblasti cestování a 

turistiky (Blanke, Chiesa 2013) klesl Kypr na 29. místo na světě (ještě v roce 2007 byl na 24., 

v roce 2009 dokonce na 21. místě). Hlavními problémy jsou nízká konkurenceschopnost cen a 

nabídky, především vysoké ceny pohonných hmot a ubytování (hotely, campy). Adamou 

(2009) upozorňuje, že infrastruktura budovaná zpravidla před více než 20 lety (především 

ubytovací zařízení) zásadně zastarává. Nízkou úroveň má veřejná doprava, chybí síť cyklotras 

a často i samotných chodníků pro pěší ve městech a v obcích. Obecně nízkou úroveň má 

upravenost veřejných prostor. Rozmach cestovního ruchu přinesl také značné environmentální 

problémy. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch se koncentruje v pobřežní zóně s dopady 

na krajinný ráz, dochází k úbytkům zeleně a ke koncentraci znečištění odpady. Kypr je 

oprávněné kritizován z důvodu signifikantních úbytků přirozených ekosystémů (např. Mavris 

2011). 

Na mezinárodním trhu je Kypr považován za typickou „sun-and-sea“ destinaci (Clerides, 

Pashourtidou 2007). Masový cestovní ruch se výrazně podílel na rozvoji ekonomiky, což lze 

považovat za funkční model pouze u zemí nabízejících služby za nižší cenu ve srovnání 

s konkurenčními destinacemi. Kypr však přišel s růstem cen (resp. s růstem životní úrovně) o 

návštěvníky s menší kapitální silou a nedokáže je nahradit jinou cílovou skupinou. Přitom už 

koncem 90. let minulého století byla koncentrace příjezdů a pobytů v letních měsících 

označována jako jeden z klíčových problémů destinace (Smit, Zward 2002) a situace se od té 

doby v podstatě nezměnila.  

Dlouhodobě je kolem 80 % turistů rezidenty Evropské unie s dominantním postavením Velké 

Británie. Např. v roce 2008 byla z ostrovů hned polovina návštěvníků (Kolektiv 2009). Ze 

statistik bylo možné vyčíst určitý pokles zájmu o Kypr v roce 2007. Především šlo o čísla 

příjezdů a pobytů mimo hlavní sezónu, což bylo v rozporu s ambicí Kypru stát se celoročně 

vyhledávanou turistickou destinací. Problém s konkurenceschopností služeb se sečetl 

s negativními důsledky hospodářské situace hlavních obchodních partnerů. Farmaki (2012) 

upozorňuje, že pro návštěvníky Kypru jsou klíčovým atributem destinace dobré klimatické 

podmínky, atraktivní pláže a tradiční restaurace. Respondenti také zpravidla souhlasí s tím, že 

Kypr nabízí možnosti pro „noční život“. Cílové skupiny naopak kritizují kvalitu služeb, 

sportovní facility a nedostatek možností pro aktivní trávení dne. Kypr navíc není považován 

za unikátní destinaci. Návštěvníci také doporučují zlepšit ceny, infrastrukturu, veřejnou 

dopravu a likvidaci nepořádku (veřejné prostory, pláže). 

Obecně se tedy současný Kypr potýká s tím, že nabízí vyšší ceny za srovnatelnou nabídku 

konkurenčních destinací (blíže Blanke, Chiesa, 2013). Výzvou je snaha o úspěšný přechod od 

masové turistiky k větší míře diverzifikace a vyšší kvalitě produktu. Cílem by měla být i 

minimalizace negativních externalit v podobě přetěžování omezených zdrojů (blíže 

Trávníček, Trojan 2012). Dosavadní zaměření na kvantitu by se mělo změnit na důraz na 

kvalitu s maximalizací příjmů získaných od jednotlivých návštěvníků. Na Kypru dlouhodobě 

existují obdobné alternativy, jako je např. rezort Cyprus Villages. 
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3 Cyprus Villages: průkopník středomořské agroturistiky s rozvojovým 

potenciálem 

Cyprus Villages založil Sofronis Potamitis po návratu ze studií v Kalifornii na konci 80. let 

minulého století. Jádrem dlouhodobě úspěšného obchodního modelu je autenticita, především 

v otázce řešení ubytování. Měkká forma turistiky soustředí návštěvníky do tradičních 

venkovských domů mezi místní obyvatele. Střediskem této nabídky se staly obce Kalavasos a 

Tochni mezi Larnakou a Limassolem v povodí řeky Vasilikos v podhůří Troodosu, přibližně 

deset kilometrů od moře a pět kilometrů od dálnice (Carroll 2006). Ubytování je poskytováno 

v domech ve starší kamenné zástavbě s typickými mírně zešikmenými střechami a s dvorky 

oddělenými od okolí zdí, posilující pocit soukromí (viz obr. 2). Návštěvníci zpravidla 

v balíčku služeb dostávají i osobní automobil, poskytující svobodnou mobilitu (blíže např. 

Plamínková 1998). 

Jde celkem o cca 50 rekonstruovaných objektů s vybavením stavícím na kompromisu mezi 

požadavky návštěvníků (klimatizace, vybavená kuchyně) a autenticitou (tradiční nábytek, 

dekorace, doplňky). Součástí portfolia je farma s koňmi a s místní produkcí potravin, taverna, 

bazény, půjčovny kol, sauna, masáže, konferenční místnost a další facility. Nabídka je 

postupně přizpůsobována s cílem rozšířit sezónu o zimní a jarní měsíce, kdy se daří oslovit 

především Rakušany, Němce, Švédy a turisty z dalších zemí poptávajících aktivní dovolenou 

v příznivých klimatických podmínkách. 

 

Obr. 2: Pohled na lokalitu Tochni (zdroj: autor) 

Závěr 

Pokud revidujeme výzkumy odhalující slabé stránky cestovního ruchu na Kypru (Farmaki 

2012, Clerides, Pashourtidou 2007, Smit, Zward 2002), můžeme považovat Cyprus Villages 

za odpovídající lokální reakci. Jde o unikátní destinaci s prodlouženou sezónou o aktivní 

dovolené v klimaticky příznivých zimních a jarních měsících (cyklisté). Alternativa masové 

turistky zároveň zlepšuje ekonomickou situaci odlehlých vesnic při přijatelné symbióze 

turistů s místní komunitou. Jde pravděpodobně o jeden z modelů, kterým se bude Kypr muset 

v budoucnu ubírat. Nelze totiž očekávat reakci v podobě snížení cen či plošného zlepšení 

kritizovaných slabých stránek zdejší nabídky. 
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Obr. 3: Logolink OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zdroj: MŠMT, 2010) 
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MAPOVÁNÍ TURISTICKÝCH REZORTŮ NA JIŽNÍM KYPRU: 

PŘÍPADOVÁ STUDIE TOCHNI 

 

MAPPING OF TOURIST RESORTS IN SOUTH CYPRUS: CASE 

STUDY OF TOCHNI 

 

JAKUB TROJAN88 

 

Abstrakt 

Článek představuje metody mapování turistických rezortů venkovské krajiny v jižní 

části Kypru. Případová studie z administrativní oblasti Larnaca je zaměřena na turistické 

letovisko nacházející se v Tochni. Při výzkumu jsou použity pokročilé metody mapování 

v reálném čase a jejich zpracování v duchu konceptu location-based services. Metody 

využívají open source řešení a otevřeného přístupu k údajům, zejména projektu 

OpenStreetMap. Příspěvek je založen na výzkumu autora, který byl již parciálně publikován 

(Trojan, 2013a). 

Klíčová slova 

kartografická vizualizace, GIS, open source, cestovní ruch, Tochni, Larnaca, Kypr 

 

Abstract 

The paper presents techniques and processes of mapping rural countryside tourist resorts 

in Southern Cyprus. The model case study is focused on tourist resort Cyprus Villages located 

in Tochni, Larnaca. It is focused on advanced solutions of real time mapping of facilities 

belong to the resort and their representation through location-based 

services. The background was set on using open source solutions and open data – 

OpenStreetMap project. The paper is based on author's partially published research 

(Trojan, 2013a). 
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cartographic visualization, GIS, open source, tourism, Tochni, Larnaca, Kypr 
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Úvod 

Kypr patří do kategorie středomořských zemí. Turistická střediska leží hlavně v regionech 

s mořským pobřežím a jsou široce navštěvována. Pro tato letoviska jsou také velmi dobře 

dostupné mapové podklady. Problémy začínají ve vnitrozemských střediscích, která nemají 

přímý přístup k hlavním plážím (Trojan, 2013a). Tyto lokality jsou určeny především 

pro aktivní turisty. I přes rostoucí počet návštěvníků v těchto oblastech jich většina nemá 

odpovídající mapy. Pro turisty nejsou k dispozici ani žádné dodatečné aplikace pro mobilní 

zařízení s dalšími službami. Cílem výzkumu (Trojan, 2013a) prezentovaného v tomto 

příspěvku bylo zmapovat vybrané oblasti a připravit uživatelsky příjemnou mapu v tištěné 

i pokročilé digitální verzi pro každodenní použití v těchto marginalizovaných oblastech. 

Tento výstup je založen na výsledcích z modelově zvolené lokality v rezortu Cyprus Villages 

v Tochni, administrativní oblasti Larnaca na jižním Kypru.  

Teoretická východiska odkazují na metody moderního mapování (Slocum, 2009), zejména 

s měnící se interpretací map (Wood et al., 2010). Síla map spočívá ve schopnosti předat 

uživatelům vysokou míru porozumění světu kolem sebe (Monmomier, 2010). To je důvod, 

proč by turistické rezorty měly disponovat kvalitními mapami s uživatelsky vysokou mírou 

čitelnosti a porozumění (Trojan et al., 2012). Proces tvorby takových map sice zahrnuje 

sofistikované principy (Crampton, 2010, Krygier a Wood, 2011), většina z těchto výstupů je 

však stále prezentována formou statických analogových map bez dodatečných navazujících 

služeb, atlasů nebo průvodců (Slocum, 2009). V představovaném výzkumu se snažíme najít 

nové možnosti přípravy map pro mobilní on-line prostředí (Trojan, 2013a,b). 

1 Metodika 

Modelové turistické letovisko leží v obci Tochni, správní oblast Larnaca (obr. 1). Cyprus 

Villages je rezort, který má více než 15 objektů (apartmánů), ležících v různých částech obce 

Tochni. Některá zařízení jsou také dislokovaná v obci Kalavasos a lokalitě Governor's Beach 

(obě lokality jsou v blízkosti Tochni). Do roku 2013 využíval rezort mapu bez 

kartografických zásad „kreslenou od ruky“. Jako alternativu pak zájemci z řad turistů museli 

využít data z projektu OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), jiná nebyla dostupná 

v ucházející kvalitě a podrobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Mapa Kypru založená na otevřených geodatech (zdroj: OpenStreetMap.org, 2014) 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
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Prvním krokem tvorby nové digitální mapy byla lokalizace objektů střediska Cyprus Villages. 

Objekty patřící do tohoto kyperského letoviska byly lokalizovány pomocí tří typů přijímačů 

GPS signálu: tabletu s integrovaným čipem (ASUS Transformer Infinity), jednotky GPS 

(Garmin Montana 650) a smartphonu (HTC One). Poslední ze jmenovaných je vybaven 

i přijímačem signálu z družic GLONASS, což umožnilo přesnější a rychlejší zaměření. 

Souřadnice byly triangulovány a lokalizovány na podkladové mapě (data z projektu 

OpenStreetMap.org). Výstupem byla přesná lokalizace objektů. 

Druhým krokem bylo vytvoření fotografií předmětných objektů – zobrazení objektů umožní 

jejich snadnější identifikaci. Důležitou částí tohoto kroku je proces zvaný geotagging, 

při němž se fotografiím do jejích EXIF vlastností přidají zeměpisné koordináty. 

Geograficky tagované fotografie pak byly transformovány do podoby digitálního zobrazení na 

mapě s přiřazením ke konkrétnímu objektu. Tento třetí krok byl proveden v geografickém 

informačním systému a kalibrován s podkladovými daty z OpenStreetMap.org.   

2 Výsledky 

Výsledky jsou ilustrovány na obr. 2. Všechny body zájmu byly zmapovány, vyfotografovány, 

zkonvertovány a zobrazeny nad mapou s leteckým snímkem / ortofotem v programovém 

prostředí Google Earth. Rovněž byl proveden export mapy s klasickou podkladovou mapou 

(běžný topografický podklad). 

 

Obr. 2: Příklad práce s geotagovanou fotografií (zdroj: Trojan, 2013a) 

Mapové symboly pro vytvořenou digitální mapu v Google Earth byly zvoleny z běžně 

užívaných znaků doporučených pro typy legend v cestovním ruchu. Výsledný KMZ soubor 

obsahující zmapované objekty včetně detailních informací o nich je následně uživatelům k 

dispozici přes webové stránky turistického resortu. Turisté si mohou stáhnout také odvozený 

GPX soubor pro své GPS přístroje a využít tak možností navigace v neznámém terénu. Volba 

souboru pro Google Earth je založená mj. na jeho jednoduchosti a rozšířenosti mezi uživateli. 
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Velkou výhodou je správa dat. KMZ soubor pro Google Earth s geotagovanými fotografiemi 

může být snadno editován bez hlubších kartografických znalostí. Synergie s dalšími službami 

Google (StreetView, 3D zobrazení povrchu, mashup a další) i externími aplikacemi 

(TripAdvisor, Yelp, Twitter, YouTube a další) přináší uživatelům masovější dostupnost 

a rezortu zvyšuje nabídku jeho doplňkových služeb pro turisty. 

3 Diskuse 

Rozvoj informačních technologií umožňuje také dynamický vývoj v geoinformatice 

a kartografické vizualizaci. Současná inovace přichází zejména s využíváním mobilních 

technologií. S rostoucí penetrací chytrých mobilních telefonů / tabletů a ubikvitizujícímu se 

internetovému připojení dostávají uživatelé stále širší nabídku služeb závislých na jejich 

poloze (location-based services – LBS). Společně s možnostmi navigace se tento trend 

projevuje např. v rozšířené realitě (augmented reality – AR). LBS a AR jsou založeny na 

principu zjištění uživatelovy pozice a selekci služeb vztažených k jeho aktuální poloze 

(Trojan, 2013b). Výstupy prezentované v tomto příspěvku mohou být rovněž transformovány 

do podoby LBS/AR, např. prostřednictvím služby Hoppala. Takováto dynamizace umožní 

klientům resortu např. online rezervaci pokoje, zjištění nabídky denního menu, zaplacení 

ubytování či bezkontaktní check-in / check-out. 

Prezentace výstupů na stránkách rezortu a hlubší integrace s projektem OpenStreetMap posílí 

také principy crowdsourcingu v periferních oblastech jižního Kypru. Uživatelé by tak mohli 

sami editovat (ve smyslu zpřesňovat, aktualizovat) data, čímž se více přiblíží konceptu tzv. 

naivní geografie. 

Závěr 

Příspěvek byl zaměřen na možnosti pokročilých technik mapování vnitrozemských 

turistických rezortů jižního Kypru. Hlavní výstupy jsou modelovány na rezortu Cyprus 

Villages v obci Tochni, Larnaca. S ohledem na fakt, že cestovní ruch patří mezi nejrychleji 

rostoucí sektory učenlivě se adaptující na nové technologie, je výzkum založen na využívání 

konceptů LBS a volně dostupných informací prostorového charakteru sesbíraných samotnými 

uživateli (tzv. VGI – volunteered geographical information). Rostoucí poptávka po výstupech 

může vyústit až v pokročilejší implementaci dat do podoby komplexních služeb rozšířené 

reality / kontextově orientovaných služeb. 
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Obr. 3: Logolink OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zdroj: MŠMT, 2010) 
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TRADICE MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ NA PŘÍKLADU 

MIKROREGIONU JAVORINA 

 

TRADITIONS ON THE MORAVIAN-SLOVAK BORDER IN THE CASE 

OF THE JAVORINA MICROREGION 

 

JAKUB TROJAN89, DUŠAN TESKA90, JANA ŠEVČÍKOVÁ91 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá mapováním krajových tradic v regionech moravsko-slovenského pomezí 

zaměřených na zvyklosti a tradice probíhající v obci Moravské Lieskové v minulosti a jejich 

dnešní funkce. Analytický vstup představuje podklad pro návrh řešení, jež se snaží oživit 

kulturní život občanů a najít způsob jak zapomenuté zvyky dostat do povědomí veřejnosti. 

Diskutována je i možnost propagace zvyků a tradic u mladších obyvatel za účelem jejich 

zachování pro následující generace spolu s myšlenkou ochrany kulturního dědictví. 

Klíčová slova 

tradice, moravsko-slovenské pomezí, cestovní ruch, regionální rozvoj, kulturní život, 

propagace 

 

Abstract 

The paper is a result of gathering information about folk traditions on the Moravian-Slovak 

border, which were held in the past and todays function in the region of village Moravské 

Lieskové. Based on gathered information about folk customs was elaborated a design solution 

to modernize them in an attractive way in order to recover cultural life of citizens and to find 

a solution how to get into public attention the customs, which were forgotten. The next goal is 

to promote the customs and tradition to the younger age group in order to enhance and 

maintain them for following generations together with the idea of cultural heritage 

protection. 

Key words 

Traditions, Moravian-Slovak border, tourism, regional development, cultural life, promotion 
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Úvod 

Příspěvek se zabývá oblastí moravsko – slovenského pomezí, popisuje místní zvyky a tradice 

v kontextu obecných podmínek rozvoje regionu. Vychází z již zpracované závěrečné práce 

D. Tesky (2012), kterou metodicky rozšiřuje. 

V rámci snahy o rozvoj Mikroregionu Javorina, který slouží jako modelový příklad, se 

v příspěvku zabýváme komparací s nedalekými obcemi České republiky a to obcí Strání a 

Květná. Obecně však lze přitažlivost obou obcí vyzdvihnout díky turisticky přitažlivé 

Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, architektonickým památkám, dobré dopravní 

dostupnosti, rozvinutým službám, ale zejména díky bohatému kulturnímu životu obcí, často 

označované za centrum Slovácka. 

1 Modelová oblast Mikroregionu Javorina 

Oblast Slovácka má bohatou historii, co se týče různých zvyklostí. Podle E. Drobné a M. 

Žákovice (1998) je rodina základní stavební jednotkou pro zachování kulturního odkazu, 

protože všechny známé zvyky a tradice v Podjavorinském kraji se zachovaly jen díky tomuto 

způsobu. Zvyky jsou rozlišovány na zvyky v období zimního či letního slunovratu, zvyky 

pracovně-společenské, rodinné a také zvyky spojené s gastronomií a stravováním. Většina 

zvyků z doby svého vzniku je dána především souladu člověka s přírodou a bohem. 

Ve spojitosti se stravováním jsou brány ohledy na úrodu a na pokornost k bohu, která je 

vyjádřena postním jídelníčkem. Stejně tak je ovlivněno konání různých oslav, hostin, 

tanečních zábav, veselek nebo pohřbů. Některé zvyky jsou stále zažité a to jak v České tak 

Slovenské republice, jako příklad můžeme uvést typický svátek sv. Mikuláše, pomlázka 

na Velikonoční pondělí nebo vánoční rozkrajování jablíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Delimitace mikroregionu Javorina (zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, 2012). 
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1.1 Obecně-geografický profil mikroregionu 

Dopravní dostupnost je v mikroregionu velmi příznivá zejména díky silnici první třídy č. 54, 

která spojuje obce Strání a Květná se Znojmem přes Kyjov, Veselí nad Moravou s Novým 

Mestom nad Váhom, kde se napojuje na dálnici severně ve směru Žilina a jižně směrem na 

Bratislavu, dále obce propojuje s okolními obcemi a průmyslovými centry jako je Veselí nad 

Moravou, Uherský Brod a Uherské Hradiště. Krom autobusové dopravy do výše zmíněných 

měst mohou občané využít expresní autobusové linky a větších vzdálenějších měst jako 

Olomouc, Brno, Praha, Trenčín, Košice nebo Banskej Bystrice. Silnice č. 54 vede z námi 

sledovaných obcí na Slovensko, čili i přes Mikroregion Javorina, M. Kapinus a kol. (1992) 

vysvětlují oblíbenost cesty u automobilové dopravy z důvodu nízkého výskytu stoupání nebo 

klesání. 

Podle P. Kuči a kol. (1992) převládalo v oblasti moravsko-slovenského pomezí zemědělství 

a lesnictví, později došlo k recesi z důvodu odlivu pracovní síly do průmyslových center, 

avšak v posledních desetiletích, i díky přeměně a modernizaci skláren v Květné na akciovou 

společnost, to pro místní znamenalo vznik nových pracovních míst v místě bydliště. Služby 

jsou v obcích na velmi vysoké úrovni zabezpečované zejména malými podnikateli, 

což poukazuje na v tomto směru příznivou legislativu České republiky. 

Přitažlivost obcí M. Kapinusa a kol. (1992) vidí zejména v blízkosti minerálních pramenů, 

při nichž stojí lázně, které jsou lákavé nejen pro pacienty, ale i turisty, jako významné 

můžeme jmenovat Luhačovice na straně Česka a Piešťany na straně Slovenska. Pro oblast je 

důležitá přítomnost Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v níž je ideálně zasazena 

Straňanská kotlina, jež turistům nabízí pěší i cyklistické trasy. Územím obcí vedou také 

naučné stezky na Veľkú Javorinu a Veľký Lopeník. V létě lze rekreačně využít například 

vodní nádrž na řece Klanečnice, v zimě lze využít lyžařské středisko Javorina.  

Moravské obce Strání a Květná společně s obcemi tvořícími Mikroregion Javorina disponují 

292 lůžky. Nejvyšší zastoupení je v obci Lubina a to díky výborné poloze obce v těsné 

blízkosti nejvyššího vrchu Bílých Karpat - Veľkej Javoriny, který patří mezi 

nejvyhledávanější lyžařské středisko v regionu. Naopak nejnižší kapacita lůžek se nachází 

v obci Moravské Lieskové, což autor bakalářské práce považuje za velký nedostatek v oblasti 

rozvoje obce (Teska, 2012). 

Rozmanitá kultura a historie je dle M. Kapinusa a kol. (1992) zapříčiněna hlavně polohou na 

hranicích dvou států, stejně jako dříve poměrně časté války způsobily různorodost 

obyvatelstva a vzájemné mísení kultur a ať už v oblasti hudby či odívání v podobě typických 

krojů. V obci Strání dodnes probíhají, pro návštěvníky lákavé, tradiční slavnosti nejen 

místního významu, z nichž lze jako nejoblíbenější jmenovat Fašankový festival, Hody, 

Silvestr nebo Javořinské slavnosti, obec Strání samozřejmě pořádá i akce místního významu 

v podobě plesů či předvánočních jarmarků. 

2 Analýza rozvoje cestovních ruchu v Mikroregionu Javorina podle 

jednotlivých municipalit s akcentací tradic a zvyků 

Společným znakem pro výše popsané moravské obce a Mikroregion Javorina je jednoznačně 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. Přírodní krajina a kulturně-historický potenciál 

Mikroregionu Javorina lze stavět do pozice rovnocenného partnera v rámci přeshraniční 
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spolupráce s moravskými obcemi Květná a Strání. Mikroregion Jarovina má rozlohu 10 811 

ha a žije v něm 6991 obyvatel. 

2.1 Kulturní podmínky Mikroregionu Javorina 

Sdružená obcí Javorina lze charakterizovat jako geograficky ohraničené území se společný 

charakterem, zde se jedná zejména o společný charakter kulturně-společenského života 

v obcích regionu. Jako nejdůležitější podmínky nutné k plnohodnotnému fungování kulturně-

společenského života můžeme považovat vzájemnou spolupráci v řešení problémů v rámci 

rozvoje cestovního ruchu. 

2.2 Bzince pod Javorinou 

Obec nacházející se 5 km od okresního města Nové Mesto nad Váhom je zajímavá tím, že 

odtud pochází Ľudmila R. Podjavorinska, národní umělkyně a spisovatelka, která zde také 

prožila nejplodnější období. V současné době v obci působí folklorní soubory Klenotnice a 

Dolinka, které čerpají náměty na svá vystoupení především z tradicí obce. V obci se také daří 

chovu plemenných koní, jejichž chovná stanice patří do okruhu zájmů turistů z okolí. 

Ubytovací a stravovací služby jsou zajištěny Country saloonem v Cetuni a Motorestem 

Barunka v Hrušovom, oba podniky jsou pro turisty atraktivní díky typické kopaničářské 

gastronomii. Mezi nejvýznamnější kulturní akce v obci patří například Výročí partyzánského 

boje v Cetuni nebo Podjavorinský jarmark. 

2.3 Dolné Srnie 

Obec ležící 4 km severo-západně od Nového Mesta nad Váhom je zajímavá jedinečnou 

expozicí místního rodáka a významného slovenského fotografa Ivana Kozáčka. Obec se 

proslavila taky jako bydliště významné slovenské spisovatelky, překladatelky a redaktorky 

Márie Rázusovej - Martákovej a Jána Martáka, správkyni Matice Slovenskej 

a spoluzakladatelky Komorného divadla v Martine. Vrchy okolo obce se v kombinaci 

s dobrými povětrnostními podmínkami stávají lákavým cílem pro vyznavače paragladingu. 

Skrz Dolné Srnie rovněž vedou mnohé cykloturistické trasy, které umožňují nenáročné túry 

na Veľkú Javorinu či nedaleké hrady Beckov a Čachtice. Z významných akcí v obci lze 

jmenovat Soutěž ve vaření guláše nebo Silvestrovskou kapustnici. 

2.4 Lubina 

Obec se rozprostírá na Slovensko-moravském pohraničí, opět nedaleko Nového Mesta nad 

Váhom, a dominantou je nejvyšší vrchol Bílých Karpat - Veľká Javorina. Obec je známá, 

stejně jako ty předešlé, jedinečnou přírodou bohatou kulturou a významnými osobnostmi, 

mezi něž lze řadit rod Holubyovcov – Karola, účastníka Hurbanovského povstání, který byl 

v roce 1848 popraven, Gustáva – kněze a nejznámějšího Ľudovíta, evangelického kněze, 

botanika, etnografa, historika a publicistu národního významu. Na jeho počest je podle něj 

pojmenována chata na vrchu Javoriny. Blízkost právě vrcholu Bílých Karpat předurčuje obec 

k rekreačnímu a sportovnímu vyžití, v létě pěší nebo cykloturistika a v zimě je možné využít 

3 lyžařské vleky či běžkařské tratě. Mezi nejvýznamnější společenské události obce patří 

Oslavy Slovenského národního povstání na vrchu Roh v přírodním amfiteátru nebo Slavnosti 

bratrstva Čechů a Slováků na Javorine. 
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2.5 Moravské Lieskové 

Moravské Lieskové se řadí mezi další obce ležící v oblasti moravsko-slovenského příhraničí 

nedaleko Nového Mesta nad Váhom. Drobná a M. Žákovic (1998) ve své publikaci staví obec 

Moravské Lieskové do dominantní pozice v Mikroregionu Javorina a to díky rozloze a počtu 

obyvatel. Na základě těchto skutečností obec disponuje předpoklady stát se hlavním 

představitelem mikroregionu, k čemuž přispívá také geografická dostupnost a historická 

unikátnost opírající se i zachovalost regionálních zvyků a tradic. O zachování těchto zvyků se 

v obci snaží zejména místní folklórní skupina Kasanka. Hudbu v obci reprezentuje dechová 

hudba Lieskované a Bučkovanka a místní dechový orchestr Lieskovan. V obci se nachází 

trvalá expozice místní kultury, založená při příležitosti 600. výročí, připomínají se v ní také 

známé osobnosti obce a to básník, dramatik a politik Martin Rázus nebo současný slovenský 

spisovatel Dušan Krist Mitana. Na kulturním dění v obci se podílí jednotlivci, organizace, ale 

i občanské sdružení, z nichž lze jmenovat Sdružení milovníků lidových tradic, Bielokarpatský 

Corral nebo místní fotbalový oddíl. Události zpestřující běžný život jsou například 

Pochovávání basy, hodování, plesy, Hasičská soutěž o putovní Podjavorinský pohár nebo 

Kulturní léto s hudbou. 

3 Anketa percepce obyvatel žijících v regionu moravsko-slovenského 

pomezí 

Výzkum byl proveden na 5 místních obyvatelích z Mikroregionu Javorina a z moravské obce 

Strání. Právě pohled mladých lidí na kulturu, dodržování zvyků, jejich názory na obec a 

poskytování služeb v regionu, jsou přínosem pro rozvoj cestovního ruchu v regionu včetně 

nového náhledu na věc. Rozhovory z 5. 4. 2012 se zabývaly těmito otázkami: 

1. Myslíte si, že je Mikroregion Javorina dostatečně atraktivní pro turistickou klientelu? 

Na tuto otázku byla odpověď ve všech 5 případech kladná a respondenti vyzdvihují 

především přírodní krásy mikroregionu nabízející místo pro rekreaci, ale i sportovní vyžití 

v letním i zimním období, bohatý folklór včetně typické kopaničářské gastronomie, 

jedinečnost lokálních výrobků a výjimečnou minulost. Je však nutné zajímat se o tradice 

a zvyky a nadále je udržovat. 

2. Myslíte si, že je prezentace mikroregionu dostatečná? 

Otázka, na kterou zazněly pouze negativní odpovědi, respondenti nemají přehled o kulturním 

dění mimo svou obec a rádi by informace o společenských událostech získávali bez vlastního 

přičinění. Ke zlepšení kulturně-společenského života a především zatraktivnění regionu 

potenciálním turistům slouží program Mikroprojekt – Cestovný ruch v Bielych Karpatoch 

vytvořeny ve spolupráci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Programu 

přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky a obcemi ležícími na moravsko-

slovenském pomezí. Řešení problému lze nalézt ve spolupráci obcí na projektech, lepší 

propagací na internetových stránkách, propagací v informačních centrech v podobě prospektů 

a letáků a také prezentací mikroregionu na veletrhu cestovního ruchu. 

3. Jste spokojeni se současným kulturně-společenským děním v mikroregionu? 

Respondent z obce Strání reagoval pozitivně, naproti tomu slovenské reakce obyvatel obcí 

Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Lubina a Moravské Lieskové byly negativní a vytýkali 
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hlavně malou propagaci akcí, jejich nižší úroveň a nedostatečnou atraktivitu. Východiskem 

z této situace by mohla být přeshraniční spolupráce s moravskými obcemi, jejichž tradiční 

slavnosti se těší velké oblibě. Vhodné je také zasvětit mladší generaci do místních zvyků a 

tradic a to jejich zapojením do kulturního života. 

4. Jste spokojení s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb v mikroregionu? 

Respondent z moravské obce projevil souhlas na tuto odpověď, avšak zaznělo pár návrhů a to 

zvýšení úrovně ubytovacích zařízení a rozšířením otevírací doby stravovacích zařízení. 

Respondenti z obcí Dolné Srnie, Lubina a Moravské Lieskové nenachází restaurace splňující 

jejich nároky a poukazují na nutnost večer cestovat do Nového Mesta nad Váhom. Obyvatel 

Bzince pod Javorinou je se stravovacími službami spokojený z důvodu blízkosti 2 restaurací 

splňující nároky i pro náročnější klientelu. Reakce na ubytovací služby byly negativní a to 

z důvodu nízké kapacity a průměrné úrovně. Návrhem řešení je tedy zkvalitnění služeb ve 

spolupráci soukromých podnikatelů se samosprávou příslušných obcí, která by měla svou 

aktivitou pomoct vylepšit podnikatelské prostředí, jelikož právě služby poskytované těmito 

podnikateli vytváří materiálně-technologickou základnu pro rozvoj regionálního cestovního 

ruchu. 

5. Jakou změnu nebo vylepšení byste uvítali k zatraktivnění Mikroregionu Javorina? 

Ač se odpovědi respondentů různily, shodly se zejména v zatraktivnění regionu ze strany 

sportovního vyžití a to vybudováním lyžařských středisek, umělým zasněžováním, vylepšení 

cyklistických tras nebo výstavbou aquaparku či rozhledny. Obyvatelé by ocenili lepší 

sociálně-kulturní zázemí v obcích a stojí si za tím, že lidé by měli více spolupracovat, být 

iniciativní a inovativní, stejně tak by si měli vážit historických hodnot v podobě zvyků a 

tradic, protože to je pravé bohatství regionu. 

4 Diskuze 

V rámci zatraktivnění pozice Mikroregionu Javorina a také ochraně a zachování místního 

kulturního dědictví v podobě zvyků a tradic je důležitým prvkem komunikace. Je nutné 

zaktivizovat spolupráci samospráv obcí a společné zájmy a problémy řešit v nadregionálních 

souvislostech. Nutností by měly být pravidelné schůze hlavních představitelů obcí, 

pracovníků a zaměstnanců v oblasti kultury, cestovního ruchu či gastronomie, kde by 

docházelo k diskuzi, výměně názorů, ale především zkušeností. Důležitým faktorem je také 

propagace v podobě odborně zpracovaných, pravidelně aktualizovaných, srozumitelných a 

dostatečně atraktivních webových stránek sloužících pro občany i turisty. V dnešní době je 

také více než vhodné využít fenoménu sociálních sítí k propagaci mikroregionu především 

u mladé generace, stejně tak této generaci nabídnou spolupráci na kulturním dění. Propagace 

by měla probíhat taky na úrovni tvorby prospektů suvenýrů, pravidelnou reklamou v médiích, 

vybudováním lokálního informačního centra a vybudováním informačních tabulí 

s oblíbenými turistickými cíli.  

Závěr 

Obecně vzato lidé rádi cestují a objevují známé ale i méně známé výjimečné lokality, za které 

se dá považovat právě region moravsko-slovenského pomezí, který disponuje enormním 

kulturně-historickým a folklórním potenciálem. Všechny prvky vyzdvihující místní lidové 

tradice předurčují mikroregion k tomu, aby se stal jednou z cílových cest turistů 
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po Trenčínském či Zlínském kraji. Samozřejmě je nutné zaměřit se na různé cílové skupiny 

vyžadující různé hodnoty. Společným rysem však zůstává kvalita poskytovaných služeb. 

Důležitý je tedy rozvoj zážitkového cestovního ruchu, protože turisté vyžadují neustále nové 

zážitky, na základě této skutečnosti je tedy potřeba rozšiřovat nabídku poskytovaných služeb, 

podporovat kulturní i sportovní dění a usilovat o nadregionální a přeshraniční spolupráci 

a v neposlední řadě také podporovat rozvoj malého a středního podnikání, nejen za účelem 

tvorby pracovních míst. S tvorbou pracovních míst souvisí i zabezpečení dostatečné jazykové 

vybavenosti zaměstnanců pracujících v sektoru služeb a cestovním ruchu. Stejně důležité je 

i zabezpečení podmínek pro kvalitní život všech obyvatel. V rámci zachování tradic, zvyků 

a kulturního dědictví pro budoucí generace je důležitá osvěta mladých a jejich účast 

na kulturním dění obce. Velmi důležité je napravit nedostatečnou propagaci mikroregionu, 

významným krokem v této oblasti i přeshraniční spolupráci je kooperace na Mikroprojektu - 

Cestovný ruch v Bielych Karpatoch. Javorina má velký, dosud nedvyužitý potenciál. 
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VYUŽITIE DEA MODELOV PRI ANALÝZE EFEKTÍVNOSTI 

HOTELOV 

USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS TO ANALYZE 

EFFECTIVENESS OF HOTELS 

 
KATARÍNA ULIČNÁ92 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je analýza efektívnosti hotelov z hľadiska lokalizácie, veľkosti 

a koncentrácie použitím DEA modelov. V práci kvantifikujeme hotely z hľadiska 

veľkosti (malé, stredne veľké a veľké hotely), lokalizácie (hotely v mestských, horských 

a kúpeľných strediskách), vlastníctva (sieťové, nezávislé hotely) a triedy 

(*,**,***,****,*****). 

Kľúčové slová 

DEA model, efektívnosť, hotel 

 

Abstract 

The paper compares effectiveness of hotels on the basis of localization, size and concentration 

by using data envelopment analysis (DEA), specifically non-oriented SBM model. 

In the paper hotels are quantifies on the basis of size (small, medium and large hotels), 

location (in the cities, in mountain resorts and spa resorts), ownership (chain, independent 

hotels) and star system (*, **, ***, ****, *****). 

Key words 

DEA model, effectiveness, hotel 
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Úvod 

Podľa našich poznatkov, v slovenskej odbornej literatúre doposiaľ žiadny autor nepoužil 

modely DEA na meranie efektívnosti v cestovnom ruchu. V našej práci použijeme modely 

DEA, konkrétne neorientovaný model SBM, ktorý komplexne charakterizuje relatívnu 

efektívnosť/výkonnosť hotelov jediným ukazovateľom (score), pričom sa v procese lineárnej 

optimalizácie pokúša zlepšiť súčasne vstupy aj výstupy. Výsledky modelu DEA sú miery 

efektívnosti, ktoré poukazujú na umiestnenie hotela buď na produkčnej hranici (hotel 

je efektívny) alebo pod ňou (hotel je neefektívny). Výsledky miery efektívnosti dosahujú 

hodnoty od 0 po 1, pričom hotel je efektívny, ak sa efektívnosť rovná 1, v opačnom prípade 

je neefektívny. 

1 Možnosti skúmania efektívnosti použitím DEA modelov 

Práce zahraničných autorov (Morey, Dittman, 1995; Hwang, Chang, 2003; Barros, 2005; 

Wang a kol., 2006; Gunjan 2007), ktorí použili modely DEA, pojednávajú o efektívnosti 

hotelov. Wober (2002) použil DEA pre zhodnotenie partnerov v hotelierstve. Sigala (2004) 

pomocou modelov DEA meral a porovnával produktivitu hotelov triedy *** v Spojenom 

kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Barros a Mascarenhas (2005) analyzovali 

technickú93 a alokačnú94 efektívnosť hotelov portugalskej štátnej hotelovej siete, aby 

preskúmali efektívnosť siete ako celku.  

Domáci autori použili modely DEA na porovnanie efektívnosti v bankovníctve 

a poisťovníctve (Vincová, 2006; Grmanová, Ivanová, 2008), v zdravotníctve (Novosádová, 

Dlouhý, 2007; Raguseo, Vlček, 2007), v dopravných systémoch (Klieštik, Birtus, 2007; 

Klieštik, 2009) a v ekológii (Švihlová a kol., 2010).  

1.1 DEA modely 

„DEA je neparametrická metóda na meranie efektívnosti, ktorá používa nástroje 

matematického programovania (konkrétne lineárneho)" (Majorová, 2007, s. 4). Modely DEA 

rozdeľujeme na radiálne modely a neradiálne modely. „Základným rozdielom neradiálnych 

modelov DEA oproti radiálnym modelom je absencia miery technickej efektívnosti pri ich 

výpočte. Jedným z výstupov týchto modelov sú hodnoty odchýlkových premenných, ktoré 

reprezentujú neradiálne zdroje neefektívnosti" (Majorová, 2007, s. 23). Neradiálne modely 

okrem určenia miery efektívnosti, vyčíslia príslušné vektory sklzov. 

Postupnosť krokov modelu DEA je nasledovná : (1) výber vhodných vstupov a výstupov, (2) 

výber konkrétneho modelu DEA, v našom prípade neorientovaný model SBM, (3) výpočet 

modelu použitím softvéru DEA-solver, (4) kontrola vybraných hodnôt výpočtu so zameraním 

na koreláciu medzi vstupmi a výstupmi (v prípade slabej alebo negatívnej korelácie je 

potrebné zvážiť výber vstupov a výstupov), (5) vyhodnotenie výsledkov modelu DEA, (6) 

zistiť príčiny neefektívnosti DMU a navrhnúť odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. 

                                                 
93 „Technická efektívnosť je definovaná ako schopnosť podniku dosiahnuť maximálny výstup z daného súboru 

vstupov" (Majorová, 2007, s. 5). 
94 „Alokačná efektívnosť je schopnosť podniku kombinovať vstupy v optimálnych pomeroch pri zohľadnení cien 

vstupov" (Majorová, 2007, s. 5). 
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Modely DEA sme si vybrali z dôvodu ich výhod v porovnaní s ekonometrickými metódami. 

DEA dokáže pracovať „s viacerými vstupmi a výstupmi naraz, nevyžaduje splnenie 

požiadaviek normality rozdelenia, v prevažnej miere je nezávislá na použitých merných 

jednotkách a predovšetkým nepotrebuje vstupné informácie o cenách inputov, resp. outputov. 

Veľkou devízou metodológie je aj jednoduchá identifikácia neefektívnych podnikov a ich 

okamžité porovnávanie k referenčnej skupine podnikov, ktoré sú efektívne, t.j. ktoré sú 

pre ne vzorom" (Majorová, 2007, s. 1).  

1.2 Meranie efektívnosti použitím DEA modelov 

V príspevku použijeme neorientovaný model SBM (Slacks Based Model - Miery založené 

na odchýlkových premenných), ktorý okrem určenia miery efektívnosti, informuje podniky 

o zdrojoch neefektívnosti. Model SBM určí potenciálne zníženie úrovne vstupov 

a potenciálne zvýšenie úrovne výstupov, aby sa rozhodovacia jednotka (hotel) stala technicky 

efektívnou. Zápis modelu SBM je znázornený nasledovne: 

 

 

 

 

 

Rozhodovacími jednotkami (Decision making unit - DMU), ktoré budeme analyzovať, sú 

hotely, ku ktorým máme k dispozícii údaje o priemerných nákladoch na zamestnancov, 

o počte izieb/lôžok, o počte zamestnancov a o tržbách na disponibilnú izbu. Priemerné 

náklady na zamestnanca považujeme za vstup (pre hotely predstavujú náklady, chceme ich 

minimalizovať), okrem toho ako vstup považujeme počet zamestnancov na izbu a výkon 

na jedného zamestnanca považujeme za výstup (je to výsledok vedenia hotela, chceme ich 

maximalizovať). Výber vhodných vstupov a výstupov je jedným z predpokladov 

použiteľného výsledku. Použitím lineárneho programovania vypočítame miery efektívnosti, 

ktoré dosahujú hodnoty v intervale <0,1>, resp. hodnoty 0 % až 100 %. Jednotka je efektívna, 

ak sa miery efektívnosti rovnajú 1, v ostatných prípadoch je neefektívna.  

V práci kvantifikujeme hotely z hľadiska veľkosti (malé, stredne veľké a veľké hotely), 

lokalizácie (hotely v mestských, horských a kúpeľných strediskách), vlastníctva (sieťové, 

nezávislé hotely) a triedy (*,**,***,****,*****). Predpokladáme, že z hľadiska veľkosti 

budú efektívnejšie veľké hotely, z hľadiska vlastníctva sieťové hotely, a to v mestských 

strediskách a z hľadiska triedy, to budú hotely triedy *** a vyššie. 

2 Analýza efektívnosti použitím DEA modelov 

Pri hodnotení efektívnosti hotelov sme použili údaje poskytnuté ZHR SR za rok 2012. 

Výberový súbor tvorí 40 hotelov, z toho je 38 nezávislých hotelov a 2 sieťové hotely, ktoré 

sme označili písmenom SH. Okrem toho sme hotely rozdelili podľa veľkosti, triedy, 

lokalizácie a zisťovali sme či hotely poskytujú služby pre obchodne cestujúcich. Určujúcim 

faktorom bolo zabezpečenie kongresových služieb, ako je prenájom kongresových sál, 

potrebnej výpočtovej techniky a pripojenie na internet. Všetky hotely, okrem štyroch hotelov, 

poskytujú služby pre obchodne cestujúcich. 

(1) 
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Z dôvodu ochrany osobných údajov, neuvádzame konkrétne názvy hotelov, ale sieťové hotely 

označujeme ako SH, nezávislé hotely ako NH a vzhľadom k tomu že na slovenskom 

hotelovom trhu pôsobí „kvázi“ hotelová spoločnosť, ktorú z dôvodu absencie štandardov 

nepovažujeme za hotelovú spoločnosť, tak hotely patriace k tejto „kvázi“ hotelovej 

spoločnosti budeme označovať ako KSH. 

Vo výberovom súbore hotelov dominujú hotely v mestských strediskách a v horských 

strediskách, po ktorých nasledujú hotely v kúpeľných strediskách (tabuľka 1).  

Tab. 1: Rozdelenia hotelov z rôznych hľadísk 

Rozdelenie hotelov z hľadiska Kategória Počet hotelov Podiel v % 

pridruženia 
nezávislé hotely 38 95,0 

sieťové hotely 2   5,0 

lokalizácie 

v mestských strediskách 18 45,0 

v kúpeľných strediskách 4 10,0 

v horských strediskách 18 45,0 

triedy 

** 4 10,0 

*** 21 52,5 

**** 15 37,5 

veľkosti 

malé hotely  11 27,5 

stredne veľké hotely  15 37,5 

veľké hotely 14 35,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013 

Z hľadiska triedy sú najpočetnejšie hotely triedy ***, ďalej triedy **** a triedy **. Podľa 

veľkosti hotelov prevládajú stredne veľké hotely, veľké hotely a malé hotely. Zastúpenie 

jednotlivých skupín hotelov z hľadiska daných rozdelení je dostatočné, len podiel sieťových 

hotelov tvorí iba 5 %, a preto v tejto fáze nemôžeme objektívne hodnotiť efektívnosť 

sieťových hotelov v porovnaní s nezávislými hotelmi z dôvodu diverzity dostupných 

informácií.   

Pri výpočte mier efektívnosti sme použili nasledovné premenné: 

 priemerné náklady na zamestnanca - podiel vyplatených mzdových nákladov 

a priemerného počtu zamestnancov, 

 počet zamestnancov na izbu - podiel všetkých zamestnancov hotela a počtu izieb, 

 výkon na jedného zamestnanca - podiel celkových tržieb a všetkých zamestnancov hotela. 

Tab. 2: Miery efektívnosti skúmaných hotelov 

Poradie Hotely Hodnota Veľkosť Trieda Lokalizácia OC 

1 KSH1 1 V *** kúpeľná + 

1 SH1 1 S *** mestská + 

3 NH1 0,954678 S *** mestská + 

4 KSH2 0,685575 V ** horská - 

5 KSH3 0,65534 V *** horská + 

6 KSH4 0,642614 V *** mestská + 

7 KSH5 0,596315 V *** horská + 

8 NH2 0,591145 S **** horská + 

9 KSH6 0,566685 V ** horská + 
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Poradie Hotely Hodnota Veľkosť Trieda Lokalizácia OC 

10 NH3 0,510053 V **** kúpeľná + 

11 NH4 0,495749 S **** mestská + 

12 NH5 0,482097 S *** horská + 

13 NH6 0,461677 S **** horská + 

14 KSH7 0,458807 V *** horská - 

15 NH7 0,447441 M *** mestská + 

16 NH8 0,445026 M ** horská - 

17 NH9 0,420379 M **** mestská + 

18 NH10 0,414939 M *** mestská + 

19 NH11 0,403197 S *** mestská - 

20 NH12 0,394491 V **** horská + 

21 NH13 0,36435 S *** mestská + 

22 NH14 0,35846 S *** horská + 

23 NH15 0,355192 V *** horská + 

24 NH16 0,339851 V *** mestská + 

25 SH2 0,329524 M **** kúpeľná + 

26 NH17 0,320171 V ** horská + 

27 NH18 0,311305 M *** mestská + 

28 NH19 0,306228 M **** horská + 

29 NH20 0,295053 M *** horská + 

30 NH21 0,280888 V *** mestská + 

31 NH22 0,262955 S *** mestská + 

32 NH23 0,26262 M **** mestská + 

33 NH24 0,26041 S **** horská + 

34 NH25 0,228386 S **** mestská + 

35 NH26 0,221148 M **** mestská + 

36 NH27 0,217937 V **** horská + 

37 NH28 0,212679 S **** horská + 

38 NH29 0,192182 M *** mestská + 

39 NH30 0,185755 S *** kúpeľná + 

40 NH31 0,179 S **** mestská + 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013 

Poznámka: NH – nezávislý hotel; SH – sieťový hotel; KSH - kvázi sieťový hotel; OC - obchodne cestujúci;      

M - malý hotel; S - stredne veľký hotel; V - veľký hotel. 

Za podmienok konštantných výnosov z rozsahu dosahujú dva hotely plnú technickú 

efektívnosť, a to jeden sieťový hotel a jeden „kvázi“ sieťový hotel, zvyšných 38 hotelov je 

neefektívnych (tabuľka 2). Všetky „kvázi“ sieťové hotely majú vyššiu mieru efektívnosti ako 

je priemer. Predpokladáme, že keby sme mali k dispozícii viac údajov o sieťových hoteloch, 

tak by dosahovali vyššiu efektívnosť ako nezávislé hotely. 

Vysokú mieru efektívnosti dosiahol mestský nezávislý hotel. Dôvodom zníženej 

neefektívnosti hotela bol počet zamestnancov na izbu, ktorý by sa mal znížiť o 1,11 % 

a zároveň výkon na jedného zamestnanca by sa mal zvýšiť o 4,17 %. Na štvrtom až siedmom 

mieste sa nachádzajú „kvázi“ sieťové hotely, ktoré dosahujú niektoré výhody ako sieťové 

hotely. Ako najväčšia slabina hotelov sa javí vstup počet zamestnancov na izbu.  
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Priemerná miera efektívnosti je 0,43. V prepočte dosiahlo 16 hotelov vyššiu mieru 

efektívnosti ako je priemer, pričom jeden sieťový hotel dosiahol plnú technickú efektívnosť 

(tabuľka 3). Zo 16-tich hotelov sa 9 hotelov nachádza v horských strediskách, 5 hotelov v 

mestských strediskách a 2 hotely v kúpeľných strediskách. Z hľadiska triedy dosiahlo 9 

hotelov triedy ***, 4 hotely triedy **** a 3 hotely triedy ** vyššiu mieru efektívnosti ako je 

priemer. Z hľadiska veľkosti prevládali veľké hotely (8), potom stredne veľké hotely (6) a 

malé hotely (2), čím sa potvrdil náš predpoklad, že väčšie hotely dosahujú vyššiu mieru 

efektívnosti ako malé hotely. 

Tab. 3: Hotely s mierou efektívnosti nad priemerom efektívnosti 

Klasifikácia Kategória Počet hotelov 

Z hľadiska veľkosti 

malé hotely 2 

stredne veľké hotely 6 

veľké hotely 8 

Z hľadiska vlastníctva 
nezávislé hotely 15 

sieťové hotely 1 

Z hľadiska lokalizácie 

h. v mestských str. 5 

h. v kúpeľných str. 2 

h. v horských str. 9 

Z hľadiska triedy 

** 3 

*** 9 

**** 4 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2014 

Dôvodom nízkej miery efektívnosti bol najčastejšie vysoký počet zamestnancov na izbu 

a nízky výkon na jedného zamestnanca.  

Záver 

Pomocou modelu DEA sme analyzovali 40 slovenských hotelov, z ktorých 2 hotely 

klasifikujeme ako sieťové hotely. Plnú technickú efektívnosť dosiahli dva hotely, a to jeden 

sieťový hotel a jeden „kvázi“ sieťový hotel. Priemerná miera efektívnosti je 0,43. 

Vyššiu mieru efektívnosti ako je priemer dosiahlo 9 horských hotelov, 5 hotelov v mestských 

strediskách a 2 hotely v kúpeľných strediskách. Z hľadiska triedy prevládali hotely triedy *** 

(9), triedy **** (4) a triedy ** (3). Z hľadiska veľkosti prevládali veľké hotely (8), potom 

stredne veľké hotely (6) a malé hotely (2), čím sa potvrdil náš predpoklad, že väčšie hotely 

dosahujú vyššiu mieru efektívnosti ako malé hotely. 

Dôvodom nízkej miery efektívnosti bol najčastejšie vysoký počet zamestnancov na izbu 

a nízky výkon na jedného zamestnanca.  
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TRVALO UDRŽATEĽNÝ KULTÚRNY CESTOVNÝ RUCH 

 

SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM 

 

ĽUDMILA VARECHOVÁ95 

 

Abstrakt 

V súčasnosti je cestovný ruch jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov, pritom stále viac 

sa kladie dôraz na jeho udržateľnosť. Udržateľný cestovný ruch je taký, ktorý negatívne 

nevplýva na spoločnosť, kultúru a životné prostredie. Stať sa zameriava na pozitívne účinky 

a možnosti eliminácie negatívnych účinkov kultúrneho cestovného ruchu. 

Kľúčové slová 

Kultúrny cestovný ruch, kultúrne účinky, trvalo udržateľný rozvoj 

 

Abstract 

Currently, tourism is one of the fastest growing sectors, while more emphasis is placed on its 

sustainability. Sustainable tourism is one that does not have a negative impact on society, 

culture and the environment. This paper focuses on the positive effects and the possibility of 

eliminating the negative effects of cultural tourism. 
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Úvod 

Cestovný ruch ako interdisciplinárny jav je objektom skúmania rôznych vedných disciplín. 

Z hľadiska kultúrnej antropológie je dôležité skúmanie vzťahu cestovného ruchu a kultúry. 

Kultúrny potenciál cieľových miest je dôležitým faktorom hospodárskeho rozvoja a 

prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu môže výrazne prispieť k vytváraniu 

pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov. Cestovný ruch pôsobí na kultúru aj 

negatívne. Komplexný prístup k riešeniu negatívnych vplyvov cestovného ruchu predstavuje 

koncepcia trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom state je poukázať na kultúrne účinky 

cestovného ruchu a možnosti riešenia negatívnych účinkov pri dodržaní zásad trvalo 

udržateľného rozvoja.  

1 Kultúrny cestovný ruch 

Kultúra ovplyvňuje rozvoj kultúrneho cestovného ruchu. Podľa Gúčika a kol. (s. 62, 2004) 

kultúrny cestovný ruch predstavuje „rozličné spôsoby uspokojovania duchovných potrieb 

ľudí, ktorí sú motivovaní možnosťou poznávania kultúrneho dedičstva, kultúry a spôsobu 

života rezidentov navštívených cieľových miest, možnosťami zábavy a rozptýlenia“. Autor 

ďalej uvádza, že v praxi má podobu návštev múzeí, galérií, archeologických nálezísk, 

hudobných, divadelných festivalov, výstav a najviac sa rozvíja v Európe, na Blízkom východe 

a v Ázii. 

Hodnotenie vplyvu cestovného ruchu na kultúrne prostredie je zložité, pritom rozlišujeme 

pozitívne a negatívne účinky. Na základe štúdia odbornej literatúry od domácich 

a zahraničných autorov, môžeme vymedziť nasledovné účinky kultúrneho cestovného ruchu 

(tabuľka 1).  

Tab. 1: Účinky kultúrneho cestovného ruchu 

Pozitívne účinky Negatívne účinky 

Spoznávanie nových kultúr 
Vybavenie krajiny infraštruktúrou Interkultúrna 
komunikácia 
Kultúrna globalizácia 
Vzdelávanie  
Zamestnávanie miestnych obyvateľov 
Podpora podnikov cestovného ruchu 
Národná gastronómia 
Ochrana kultúrneho dedičstva (UNESCO) 
Organizovanie kultúrnych podujatí 

Kultúrny šok 
Kultúrna arogancia 
Akulturácia  
Strata identity  
Sociálne napätie 
Demonštračný efekt 
Devastácia kultúrnych hodnôt 
Kriminalita  
Rast cien 
 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2013. 

1.1 Pozitívne účinky kultúrneho cestovného ruchu 

Podľa Kramera (In Gúčik, 2010) sa cestovný ruch podieľa na kultúrnom procese. Vplyvom 

migrácie dochádza k poznávaniu nových kultúr, čo ovplyvňuje aj kultúru domáceho 

obyvateľstva. Cestovný ruch aktívne ovplyvňuje kultúrny proces tým, že mení spôsob 

myslenia (zážitky a poznanie z dovoleniek).  
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Ku kultúrnym dôsledkom cestovného ruchu patrí aj vybavenie krajiny infraštruktúrou, ide 

napr. o komunikačné sprístupnenie cieľových miest, ubytovacie, pohostinské a ďalšie 

zariadenia. Prostredníctvom nich sa mení vzhľad životného prostredia, ktoré sa líši od 

ostatného prostredia a získava špecifickú kultúrnu podobu (Gúčik, 2010). Rozvoj 

medzinárodného cestovného ruchu je poznačený prenikaním kultúr. Cestovný ruch sa spája 

s interkultúrnou komunikáciou medzi príslušníkmi rozdielnych kultúr, ktorí si uvedomujú 

kultúrne odlišnosti, za predpokladu poznania vlastnej kultúry (Gúčik, 2010). To si vyžaduje 

interkultúrnu pripravenosť pracovníkov, ktorí prichádzajú od styku s návštevníkmi.  

Úloha kultúrnej globalizácie je vo vyrovnávaní sociálnych a kultúrnych rozdielov, 

posilňovaní lokálneho, regionálneho a nadnárodného povedomia a v pôsobení nadnárodných 

spoločností v cieľovom mieste (Gúčik, 2010). Výhodou týchto spoločností je poskytnutie 

zamestnania miestnemu obyvateľstvu a nevýhodou môže byť presadzovanie vlastnej kultúry 

na pracovisku. Pozitívnym účinkom je aj vzdelávanie miestnych obyvateľov a šírenie osvety 

medzi nimi. Súvisí to aj s interkultúrnou pripravenosťou zamestnancov v podnikoch 

cestovného ruchu vedieť komunikovať s návštevníkmi aj v cudzom jazyku, na Slovenskom 

hlavne v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Zaraďujeme sem profesie prvého kontaktu 

so zákazníkom, napr. recepcionár, čašník, manažér, referenti predaja v cestovných 

kanceláriách, zamestnanci v turistických a informačných centrách ap.  

Zaujímavosťou je, že aj turisti majú záujem o výučbu jazyka navštíveného cieľového miesta. 

Hudman a Hawkins (1989) uvádzajú, že návštevníci v cieľových miestach sa po prehliadke 

často chcú naučiť jazyk za účelom zlepšenia kvality budúcich zážitkov. Chcú sa napríklad 

prihlásiť na jazykovú  školu alebo si len kúpia knihy, ktoré im pomôžu pri učení jazyka. V 

mnohých populárnych cieľových miestach boli zriadené krátkodobé jazykové kurzy s cieľom 

vzdelávania návštevníkov. Okrem učenia sa cudzích jazykov je dôležité získať aj informácie 

o cieľovom mieste, v ktorom obyvatelia žijú. Borovský, Smolková a Niňajová (2008) 

uvádzajú, že na zvyšovanie kultúrneho povedomia je potrebné pôsobiť už ve školách 

prostredníctvom programov, ktoré by mládeži umožnili lepšie spoznať bohatstvo kultúrno-

historických pamiatok a prírodných krás, ktoré sa nachádzajú v ich bydliskách alebo okolí. 

Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu prispieva aj k zamestnanosti miestnych obyvateľov 

v historických objektoch v cieľovom mieste (tabuľka 2).    

Tab. 2: Pracovné príležitosti v kultúrnom cestovnom ruchu 

Zariadenia  Pracovné pozície 

Starobylé pamiatky/ruiny 
pokladník, predajca vstupeniek, manažér, ochrankár, sprievodca, 
archeológ, historik, pomocná sila 

Kultúrne festivaly 
plánovač a organizátor, pokladník, predajca vstupeniek, správca, 
účinkujúci, osvetlovač, pracovníci prvej pomoci, pomocná sila 

Múzeá 
manažér, asistent manažéra, účinkujúci, správca, obchodný manažér, 
pokladník, historik, vedeckí pracovníci 

Tematické parky 
záhradníci, pomocná sila, animátori, herci, účinkujúci, údržbári, 
pokladník, pracovníci prvej pomoci, ochrankár, 

Historické železnice 
rušňovodič, pomocná sila, sprievodcovia, pracovník ponúkajúci jedlá 
a nápoje, upratovačka, údržbári 

Historické hotely 
recepcionár, chyžné, kuchári, obsluhujúci personál, pomocná sila, 
záhradník, údržbár, manažéri, ochrankár, manažér ľudských zdrojov 

Náboženské miesta správca, pomocná sila, duchovní, organizátori 
Prameň: Spracované podľa Timothy (2011). 
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Timothy (2011) sa zameriava na priamu zamestnanosť v kultúrnom cestovnom ruchu 

s cieľom zamestnávania miestnych obyvateľov v historických objektoch. Je potrebné 

poznamenať, že k priamej zamestnanosti v cestovnom ruchu nepatria iba profesie cestovného 

ruchu, ale aj zamestnanci iných profesií, napr. údržbár, záhradník ap.  

Dostatok návštevníkov kultúrneho cestovného ruchu prispieva k podpore podnikov 

cestovného ruchu. Ide o vzdelávacie, kultúrne, športové a ďalšie zariadenia podporujúce 

rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste a zvyšujúce kvalitu života miestnych obyvateľov. 

Návštevníci v cestovnom ruchu prispievajú aj k zvyšovaniu tržieb maloobchodných predajcov 

tým, že v cieľových miestach nakupujú suveníry.  

Na účastníkov kultúrneho cestovného ruchu pozitívne vplýva aj národná (regionálna) 

gastronómia. Presadzuje sa gastronomický cestovný ruch, kde ide o ochutnávku 

gastronomických špecialít (jedál a nápojov). V súčasnosti je v pohostinských zariadeniach na 

Slovensku trend medzinárodnej gastronómie a národná je zatláčaná do úzadia (Gúčik, 2010). 

Národná gastronómia je súčasťou kultúrneho dedičstva každého národa. Pohostinské 

zariadenia zamerané na tradičné jedlá sa odlišujú od ostatných, a tým si zvyšujú svoju 

konkurenčnú výhodu. Tradičné jedlá nachádzajú široké uplatnenie v cestovnom ruchu, 

pretože nezriedka sú primárnym motívom návštevy konkrétneho cieľového miesta. Súčasťou 

produktu národnej gastronómie je zážitková gastronómia. Predmetom zážitku nie je len jedlo, 

ale obsluhujúci personál, ktorí sa mení z poskytovateľa služby na hostiteľa a inscenátora 

zážitku (Havranová, 2008). Zážitok z produktu národnej gastronómie je nevyhnutné dobre 

inscenovať. Nielen prostredie interiéru a exteriéru, ale i oblečenie personálu dotvárajú 

atmosféru. Rovnako nevyhnutné je, aby personál reštaurácie poznal pôvod pripravovaných 

jedál a nápojov i originálne receptúry. Svoje čaro má i tradičný spôsob stolovania, ktorý je 

možné využiť pri prezentáciách rôznych kalendárnych a výročných zvykov. Dôležité preto je, 

aby sa nezanevrelo na národnú gastronómiu, pretože je súčasťou miestnej kultúry 

a predmetom záujmu turistov. 

Niektoré objekty sú zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO. Tieto by mali mať 

zabezpečené financovanie z verejných zdrojov, napr. na prevádzkové náklady, rekonštrukciu 

ap. Iné kultúrno-historické pamiatky sú odkázané na dary a príspevky od návštevníkov 

cestovného ruchu, a to dvojako, buď ide o vstupný poplatok alebo je v objekte umiestnená 

pokladnička (napr. v kostoloch) na dobrovoľný príspevok (Timothy, 2011). 

Dynamickým prvkom vyvolávajúcim rozvoj cestovného ruchu je organizovanie kultúrnych, 

obchodných a športových podujatí. Môžu mať regionálny charakter, zaraďujeme sem napr. 

folklórne slávnosti, jarmoky, oslavy výročí miest a obcí, oberačkové slávnosti, výstavy 

a veľtrhy ap. Mnohé prerástli hranice domovského štátu a sú predmetom záujmu 

návštevníkov v cestovnom ruchu, napr. letné alebo zimné Olympijské hry, letný operný 

festival vo Verone, medzinárodný filmový festival v Cannes (Gúčik, 2011). Organizovanie 

takýchto podujatí ma pozitívny vplyv najmä na zviditeľnenie cieľového miesta v štáte (vo 

svete), čím dochádza k zvýšeniu návštevnosti a v konečnom dôsledku môže dôjsť aj 

k predĺženiu sezóny a zlepšeniu výsledkov hospodárenia podnikov a k prosperite cieľového 

miesta. 

1.2 Negatívne účinky kultúrneho cestovného ruchu 

Z hľadiska narušenia kultúrneho prostredia môžeme vymedziť viaceré negatívne účinky. 

Kultúrny šok označuje situáciu, kedy reakcia na nových ľudí a prostredie vedie 
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k neefektívnemu správaniu. Týka sa nielen miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov 

v cestovnom ruchu. V prípade miestnych obyvateľov ide o porušovanie miestnych noriem 

a zvykov návštevníkmi. Väčšinou ide o nezámerné porušovanie. Podobná situácia nastáva, ak 

návštevníci zámerne porušujú miestne normy a zvyky. Takýto jav nazývame kultúrna 

arogancia (Palatková, 2012). Ako príklad môžeme uviesť fotografovanie miestnych 

obyvateľov, zasahovanie do ich súkromia a vyrušovanie počas bohoslužieb v kostoloch ap. 

Vždy je potrebné, aby na to sprievodca upozornil ešte tesne pred príchodom do cieľového 

miesta.  

Vážnym negatívnym účinkom je akulturácia. Podľa Gúčika (2010) sa kultúrna antropológia 

zaoberá akulturačnými procesmi. Ide o preberanie prvkov cudzích kultúr. Tieto procesy 

prebiehajú v cieľových miestach cestovného ruchu a spôsobujú zmenu kultúrneho prostredia. 

Návštevníci cestovného ruchu pri príchode do cieľového miesta vystupujú ako cudzinci 

vzhľadom na svoj odev, úpravu zovňajšku ap., pritom môžu pôsobiť na domáce obyvateľstvo 

pozitívne alebo negatívne. V tomto momente dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu 

a preberaniu jednotlivých vzorov správania. Podstatné sú rozdiely medzi tzv. západnou 

a východnou kultúrou. Aj podniky musia prispôsobiť podnikovú kultúru cieľovej skupine 

zákazníkov. Zahraničný investor pri príchode do cieľového miesta prináša so sebou vlastnú 

kultúru, ktorú presadzuje aj na pracovisku. Ide o štandardy správania sa, obliekania, 

pracovných postupov v nadnárodných spoločnostiach. Aj v takomto prípade môže dôjsť 

k akulturácii. Trvalo udržateľný cestovný ruch treba spájať aj so zachovaním kultúrneho 

dedičstva ako významného prvku kultúry, ktorý robí cieľové miesto konkurencieschopným.  

Kultúra cieľového miesta je poznačená stratou identity a komercializáciou domácej kultúry, 

napr. folklóru, remeselných výrobkov a pohostinnosti. Rozširuje sa produkcia gýčov, 

architektúra stráca prvky autenticity. Najmä v rozvojových krajinách vznikajú tzv. turistické 

getá s európskou architektúrou a západnou kultúrou (Gúčik, 2010). V súvislosti s folklórom 

existuje autentický folklór iba v oblastiach, kde sa o dodržiavanie autenticity niekto stará 

a nepripúšťa prenikanie cudzích prvkov. Takýchto oblastí je v súčasnosti čoraz menej. 

Borovský, Smolková a Niňajová (2008) poukazujú na fakt, že je dôležité emocionálne 

prepojenie miestnych obyvateľov s históriou a kultúrou krajiny, čo prispieva k budovaniu 

národnej identity a odlíšenia sa od ostatných krajín. 

Timothy (2011) uvádza, že cieľové miesto musí byť niečím jedinečné, aby sa v ňom rozvíjal 

cestovný ruch. Pritom návštevníci vyhľadávajú kultúrno-historické miesta podľa toho, či sú 

alebo nie sú reálne. Meranie autenticity ovplyvňujú viaceré kritériá, ako napr. estetika 

prostredia, skúsenosti a jedinečnosť produktu. Za ďalšie kritériá považuje vek a vzdelanie 

návštevníkov, medzi ktorými existuje priamoúmerný vzťah. Čím sú návštevníci starší a majú 

vyššie vzdelanie, tým viac vyhľadávajú jedinečné cieľové miesta. Ďalej uvádza, že vzhľadom 

na vysoký dopyt po produktoch kultúrneho cestovného ruchu, strácajú svoju hodnotu 

a autenticitu. Tieto produkty sú spojené s hudbou, tancom a najmä ručnou výrobou. Vo 

viacerých oblastiach nahradili ručnú výrobu stroje. Takéto výrobky sa oproti originálnym 

masovo produkujú, sú lacnejšie a menej kvalitné, pretože sú vyrábané z lacných materiálov.  

K negatívnym kultúrnym účinkom patrí aj sociálne napätie medzi miestnymi obyvateľmi 

a návštevníkmi, dôvodom môže byť, napr. strata súkromia, hlučnosť alebo nedostatok tovarov 

na trhu, rast cien spotrebného tovaru ap.  

Hudman a Hawkins (1989) poukazujú na tzv. demonštračný efekt, kedy turisti môžu 

ovplyvniť mladú generáciu vyrastajúcu v cieľovom mieste, napr. svojim nevhodným 



 

284 

správaním, obliekaním a životným štýlom. To má za následok zmenu štruktúry života na 

vidieku, postavenia žien v spoločnosti a spôsobuje migráciu obyvateľstva do iných miest. 

Timothy (2011) v súvislosti s týmto poukazuje na podobnú situáciu, kedy miestni obyvatelia 

(väčšinou mladí ľudia) odpozorovali od turistov spôsob trávenia voľného času, ich životný 

štýl, stravovacie návyky, spôsob obliekania a vyjadrovania sa, zvyky, rodinné vzťahy a iné 

súčasti ich kultúry s cieľom ich napodobenia. Freyer (1988) poukazuje na spôsob vzniku 

demonštračného efektu a akulturácie (schéma 1). 

 

Obr. 1: Demonštračný efekt a akulturácia (Prameň: Spracované podľa Freyer, 1988). 

Pojmom devastácia kultúrnych hodnôt rozumieme, napr. množstvo odpadkov v blízkosti 

alebo aj v objektoch kultúrno-historických pamiatok alebo poškodzovanie ich objektov. 

Môžeme hovoriť aj o devastácii architektúry. Ide o uplatňovanie nových prvkov, ktoré nie sú 

typické pre architektúru v danej oblasti, napr. plastové okná na pôvodných dreveniciach 

(Kompasová, 2010). 

Medzi negatívne kultúrne účinky patrí aj kriminalita. Existujú rôzne formy kriminality, napr. 

krádeže áut alebo majetku návštevníkov v cestovnom ruchu, terorizmus, prostitúcia, predaj 

drog, prepadávanie účastníkov a iné trestné činy. Aj z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby 

polícia pravidelne kontrolovala cieľové miesta a ich zariadenia, a tak minimalizovala škody 

spôsobené návštevníkmi. Timothy (2011) uvádza, že vzdelanie obyvateľov a návštevníkov 

zohráva dôležitú úlohu. Čím viac je človek finančne zabezpečený a má vyššie vzdelanie, tým 

menej sa prichýli k poškodeniu kultúrno-historických pamiatok alebo vykonaniu iných 

trestných činov.  

Hudman a Hawkins (1989) objasnili tri vzťahy medzi cestovným ruchom a kriminalitou. Sú 

nimi ekonomické rozdiely medzi domácimi a turistami, hustota populácie počas turistickej 

sezóny a lokalita cieľového miesta v blízkosti hraníc, čo môže priťahovať nežiaducich 

migrantov. 

V atraktívnych cieľových miestach rastú ceny pozemkov a spotrebných predmetov, to má 

negatívny vplyv na miestne obyvateľstvo. Ako príklad môžeme uviesť stredisko Donovaly, 

kde si domáci obyvatelia musia dopredu objednávať základné potraviny v hlavnej sezóne. 
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2 Možnosti eliminácie negatívnych účinkov kultúrneho cestovného ruchu 

z hľadiska trvalej udržateľnosti 

Otázku negatívnych vplyvov cestovného ruchu možné riešiť vo viacerých rovinách. 

Komplexný prístup k riešeniu negatívnych vplyvov cestovného ruchu predstavuje koncepcia 

trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je založený na myšlienke, že prírodné, kultúrne a ďalšie 

zdroje sú limitované, a preto je treba ich využívať optimálnym spôsobom. Optimálne 

využívanie zdrojov má prispievať k zachovaniu biologickej diverzity, minimalizácii 

ekologických, kultúrnych a sociálnych vplyvov a maximalizácii profitu pre zachovanie 

životného prostredia a miestnych komunít (Palatková, 2012).  

Etický kódex cestovného ruchu je historicky závažný dokument, ktorý pripravovala UNWTO 

(Gúčik, 2011). Z obsahového hľadiska je kódex rozdelený do desiatich článkov. V článku 4 

zameriava pozornosť na cestovný ruch ako užívateľa kultúrneho dedičstva 

a prispievateľa jeho udržiavania: 

 Zdroje cestovného ruchu patria k spoločnému dedičstvu ľudstva. Štáty na území ktorých 

sa nachádzajú, majú vo vzťahu k týmto zdrojom konkrétne práva a záväzky. 

 Politika cestovného ruchu by mala rešpektovať umelecké, archeologické a kultúrne 

dedičstvo, ktoré má chrániť a odovzdať budúcim generáciám. Osobitná pozornosť sa má 

venovať zachovaniu a obnove pamiatok, náboženských miest, múzeí, archeologických 

a historických pamiatok, ktoré by mali byť prístupné širokej verejnosti. Treba podporovať 

aj zabezpečenie prístupu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a pamiatkam v súkromnom 

vlastníctve, pri rešpektovaní práv vlastníkov, zabezpečení prístupu do náboženských 

objektov a rešpektovať pritom potreby viery. 

 Finančné zdroje získané z návštev kultúrnych pamiatok a pamätníkov by sa mali aspoň 

čiastočne využívať na obnovu, zabezpečenie, rozvoj a skrášlenie tohto dedičstva.  

 Činnosť cestovného ruchu sa má plánovať tak, aby sa zabezpečilo prežitie a rozvoj 

tradičných, kultúrnych produktov, remesiel a folklóru bez následku na ich zánik alebo 

štandardizáciu (Gúčik, 2011, s. 67). 

Udržateľný rozvoj cestovného ruchu znamená podľa UNWTO uspokojenie súčasných potrieb 

návštevníkov i miestneho obyvateľstva pri ochrane a rozširovaní príležitostí rozvoja do 

budúcnosti. Stavia na troch pilieroch, akými je udržateľnosť životného prostredia, 

sociálnokultúrne a ekonomické prostredie. V súvislosti s udržateľnosťou sociálnokultúrneho 

prostredia ide o rozvoj cestovného ruchu zlučiteľného s kultúrou a hodnotami miestnych 

obyvateľov, udržuje a posilňuje identitu cieľových miest. Môžeme povedať, že udržateľný 

cestovný ruch charakterizujú tri piliere, a to kvalita, kontinuita a vyváženosť. Kvalita 

predstavuje zlepšenie zážitkov návštevníkov v cestovnom ruchu, kvality života miestnych 

obyvateľov a súčasne zachovanie kvality prírodného a kultúrneho dedičstva. Ide aj 

o kontinuitu prírodných a kultúrnych zdrojov a vyváženosť medzi potrebami poskytovateľov 

služieb, miestnych obyvateľov a návštevníkov v cestovnom ruchu.   

Palatková (2012) uvádza, že udržateľný cestovný ruch sa často zamieňa s pojmom 

ekoturizmus, resp. ekologický cestovný ruch, ktorý môžeme charakterizovať ako zodpovedné 

cestovanie do prírodných oblastí so zachovaním životného prostredia a udržovania blahobytu 

miestnych obyvateľov. Oproti udržateľnému cestovnému ruchu, ktorý sa označuje ako 

filozofia a koncepcia, ide skôr o kombináciu zdrojov (napr. krajina, kultúrno-historické 

pamiatky, kultúrne festivaly), aktivít (napr. potápanie, fotografovanie) a služieb. Aj napriek 

tomu, že sa uvedené pojmy spájajú najmä s prírodným prostredím, v skutočnosti sa týkajú 
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širokého spektra druhov cestovného ruchu, napr. mestského, kultúrneho cestovného ruchu. 

Cieľové miesta cestovného ruchu v snahe zmierniť negatívne kultúrne účinky môžu využívať 

viaceré riešenia. 

Informovanosť pred vycestovaním. Ide o zoznámenie sa s prostredím ešte pred odchodom do 

cieľového miesta. Informácie je možné získať z materiálov, brožúr v cestovnej kancelárii, 

z internetu alebo z výkladu sprievodcu. Najčastejšie vyhľadávané informácie sú 

o klimatických podmienkach, zvykoch a tradíciách v krajine, neverbálnych znakoch pri 

komunikácii s miestnymi obyvateľmi, spôsobe stolovania, používanej mene, jazyku, histórii 

krajiny ap. Pokračovaním procesu vysvetľovania je vyhodnocovanie situácie, tentokrát už 

v cieľovom mieste, prostredníctvom letákov, plagátov v informačných a návštevníckych 

centrách, počas prehliadok cieľového miesta so sprievodcom, z rôznych aktuálnych kampaní, 

napr. na ochranu detí, zvierat, kultúrnych pamiatok, ekosystému (Palatková, 2012). 

Dizajn infraštruktúry cieľových miest. Tvorba infraštruktúry cestovného ruchu je v každej 

krajine upravená legislatívnymi normami. Problémom je jej začlenenie do charakteru 

cieľového miesta a zosúladenie s nárokmi na energie a ďalšie zdroje. Ide napr. o pravidlá pre 

investorov v cestovnom ruchu, ktorých by sa mali držať pri výstavbe infraštruktúry 

v cestovnom ruchu. Základné črty cieľového miesta by mali zapojiť do dizajnu infraštruktúry 

a vyvarovať sa vnášaniu cudzích prvkov do miestnej krajiny, ktoré môžu viesť 

i k nevhodnému správaniu návštevníkov. Ide napr. o miesta odpočinku, stravovacie 

a ubytovacie zariadenia, ktoré by mali byť v súlade s miestnym prostredím (Palatková, 2012).  

Rôznorodosť kultúrnych kontaktov. Kultúrne kontakty sú motiváciou účasti na kultúrnom 

cestovnom ruchu. Pred príchodom do cieľového miesta je potrebné usmernenie návštevníkov 

tak, aby nedochádzalo k živelnému ničeniu samotnej kultúry.  

Informovanie a zapojenie miestnych obyvateľov do plánovania rozvoja cestovného ruchu. 

Informovanosť miestnych obyvateľov. Miestnych obyvateľov je potrebné informovať 

a vysvetliť im ekonomické a ďalšie prínosy cestovného ruchu. Mali by byť zapojení do 

procesu rozvoja cestovného ruchu v cieľovom mieste, ide najmä o miestnych podnikateľov, 

remeselníkov ap. Treba myslieť aj na to, že rozvoju cestovného ruchu nebudú naklonení 

a presvedčiť ich o spolupráci. Aj Borovský, Smolková a Niňajová (2008) navrhujú urobiť 

z mladých ľudí protagonistov pri zveľaďovaní prírodného a kultúrneho bohatstva. 

Únosná kapacita cieľového miesta znamená vymedzenie oblastí určených na realizáciu 

cestovného ruchu vzhľadom na únosnú návštevnosť a vhodné aktivity. Za únosné zaťaženie 

cieľového miesta považujeme maximálne využitie ktoréhokoľvek miesta bez negatívnych 

vplyvov na spoločnosť, ekonomiku a kultúru oblasti. Má tri súčasti – ekologickú únosnosť 

(kapacita cieľového miesta vzhľadom na životné prostredie), sociálno-kultúrnu únosnosť 

(kapacita cieľového miesta s vzhľadom na sociálnokultúrne prostredie vo vzťahu s miestnym 

obyvateľstvom) a psychologickú únosnosť, čo predstavuje únosnosť pre návštevníkov 

cestovného ruchu v cieľovom mieste (Palatková, 2012).  

Vymedzenie zón patrí k tradičným nástrojom riešenia vplyvu cestovného ruchu na fyzické 

a sociálno-kultúrne prostredie. Ide o vymedzenie zón (teritórií) a stanovenie pravidiel prístupu 

i správanie sa v uvedených zónach. Platí nielen pre návštevníkov, ale aj pre miestnych 

obyvateľov. Cieľom je nasmerovanie a rozloženie návštevnosti, kde hrozí i minimálne 

negatívne pôsobenie cestovného ruchu.  
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Prispôsobenie sa prostrediu, zvykom. Ide o dodržiavanie tradícií a zvykov v navštívenej 

krajine ako dôkaz úcty a rešpektovania ich kultúry. V niektorých krajinách majú návštevníci 

predpísaný povolený odev, napr. ženy sa musia pred vstupom do chrámu zahaliť, nesmú mať 

odkryté ramená alebo kolená.  

Ochrana a záchrana kultúrno-historických pamiatok ako kultúrneho dedičstva zhromaždeného 

pod ochranou medzinárodného programu svetového dedičstva spravovaného Medzinárodnou 

organizáciou UNESCO so sídlom v Paríži. Každý štát, ktorý dohovor prijal, môže navrhnúť 

do Zoznamu svetového dedičstva svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce 

kritériá výnimočnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré majú náležitú právnu 

ochranu a vytvorené mechanizmy na zabezpečenie ich zachovania (www.pamiatky.sk). 

Vzdelávanie. Okrem šírenia osvety medzi miestnymi obyvateľmi je potrebné aj vzdelávanie 

sprievodcov kultúrneho cestovného ruchu. Pri výklade sprievodcu je dôležitá interpretácia. 

Cieľom správnej interpretácie sprievodcu kultúrneho cestovného ruchu je, aby návštevníci 

pochopili význam kultúrno-historických pamiatok, a to zaujímavou alebo zábavnou formou. 

Mal by pritom využívať pomocné materiály, ako napr. brožúry, audio a video prezentácie 

slúžiace na upútanie pozornosti návštevníkov a moderné nástroje interpretácie, napr. aktéri, 

zvukové záznamy a počítače s dotykovým displejom umiestnené v objektoch kultúrnych 

pamiatok (Timothy, 2011).  

Alternatívne zamestnávanie. S osvetou miestnych obyvateľov súvisí aj ďalší nástroj, a to 

možnosť zamestnania sa v cestovnom ruchu ako alternatíva voči iným formám ekonomických 

aktivít, napr. zainteresovaní miestni obyvatelia – aktéri, ktorí návštevníkom zahrajú scénku zo 

života miestnych praobyvateľov, farmári, ktorí vypestované plody predávajú návštevníkom, 

majstri alebo remeselníci, ktorí vyrábajú predmety ako suveníry na predaj. 

Záver 

Kultúra v najširšom slova zmysle, najmä kultúrne dedičstvo, a jej plnohodnotné využitie 

posilňujú konkurencieschopnosť cieľového miesta. V súvislosti s udržateľným cestovným 

ruchom rastú aj požiadavky návštevníkov na autenticitu cieľového miesta, zachovanie kultúry 

a kultúrnych prejavov bez vplyvu komercializácie. Je preto dôležité vhodné využitie 

kultúrnych pamiatok v súlade s ich kultúrnym významom. Na to, aby boli kultúrne účinky 

cestovného ruchu priaznivé, je potrebné ich riadiť a minimalizovať negatívne vplyvy 

vhodnými riešeniami.  
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BIOGENNÍ AMINY – MOŽNÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA  

V POTRAVINÁCH 

 

BIOGENIC AMINES – POTENTIAL HEALT RISKS IN FOOD 

 

HELENA VELICHOVÁ96, FRANTIŠEK BUŇKA97, LEONA BUŇKOVÁ98, 

PAVEL BUDINSKÝ99 

 

Abstrakt 

Práce je zaměřena na výskyt a možná zdravotní rizika biogenních aminů v potravinách. Bylo 

stanoveno osm nejčastěji se vyskytujících biogenních aminů (histamin, tyramin, fenyletylamin, 

tryptamin, putrescin, kadaverin, spermidin a spermin). Ke stanovení byla použita iontově-

výměnná chromatografie s fotometrickou detekcí. Jako vzorky byly použity potraviny 

živočišného původu (ryby, kysané mléčné výrobky, sýry), lahvová piva a vína. 

Klíčová slova 

Biogenní aminy, potraviny živočišného původu, lahvové pivo, víno, iontově-výměnná 

kapalinová chromatografie 

 

Abstract 

Study is focused on the occurrence and potential health risks of biogenic amines in food. 

Eight most frequently incident biogenic amines (histamine, tyramine, fenylethylamine, 

tryptamine, putrescine, cadaverine, spermine and spermidine) were determined using ion-

exchange liquid chromatography with photometric detection. Biogenic amines were analysed 

in samples of animal origin (fish, fermented milk products, cheese), bottled beer and wine. 

Key words 

Biogenic amines, foods of animal origin, bottled beer, wine, ion-exchange liguid 

chromatography  
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Úvod 

Biogenní aminy jsou nízkomolekulární zásadité sloučeniny odvozené od aminokyselin. 

Biogenní aminy se přirozeně vyskytují v živých organizmech, kde vykazují významnou 

biologickou aktivitu. Podle chemické struktury lze biogenní aminy vyskytující se 

v potravinách rozdělit na alifatické (putrescin a kadaverin), aromatické (tyramin a 

fenyletylamin) a heterocyklické (histamin a tryptamin). Kromě biogenních aminů se 

v potravinách vyskytují také polyaminy (agmatin, spermin a spermidin). Pro zjednodušení 

budeme pod pojem „biogenní aminy“ zahrnovat i polyaminy. 

V potravinách a nápojích vznikají biogenní aminy z volných aminokyselin (odštěpovaných 

z bílkovin, případně peptidů) zejména dekarboxylázovou aktivitou mikroorganizmů 

(enzymově katalyzované reakce, při kterých dochází k odštěpení oxidu uhličitého 

z aminokyseliny za vzniku biogenního aminu). Mezi mikroorganizmy disponujícími 

dekarboxylačními enzymy se objevuje řada kontaminujících bakterií, kam řadíme například 

zástupce čeledi Enterobacteriaceae (např. některé kmeny rodů Escherichia, Serratia, 

Morganella, Yersinia, Salmonella, Shigella) a rodu Pseudomonas. Kromě kontaminující 

mikroflóry produkují biogenní aminy i některé bakterie mléčného kvašení (např. zástupci 

rodů Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus aj.). Dokonce řada bakterií mléčného kvašení, 

které jsou využívány jako zákysové (startérové) kultury, mohou být producenti významného 

množství biogenních aminů. Přítomnost dekarboxyláz byla prokázána také u kvasinek rodu 

Candida a Debaryomyces. Přítomnost příslušných dekarboxylačních enzymů není druhově 

specifická a vyskytuje se pouze u určitého počtu kmenů daného druhu. Z toho plyne, že nelze 

jednoznačně říci, že určitý druh mikroorganizmu produkuje biogenní aminy. 

Biogenní aminy jsou endogenní a nepostradatelné sloučeniny s klíčovými úlohami 

v metabolizmu živých organizmů. Proto se tyto metabolity v malých koncentracích běžně 

vyskytují v potravinách. Koncentrace biogenních aminů v potravinách pod 100 mg na 1 kg 

případně 1 litr nepředstavuje obvykle pro zdravého člověka významnější riziko, protože 

střevní trakt je vybaven enzymovým detoxikačním systémem, který zahrnuje činnost 

komplexu enzymů: monoaminooxidázy, diaminooxidázy a histidinmetyltransferázy. 

Efektivita tohoto systému však může být narušena přítomností řady dalších látek, např. 

antihistaminik, antidepresiv, ale také alkoholem (etanolem). Vysoká množství biogenních 

aminů (obecně nad 100 mg na 1 kg, resp. 1 litr) však již mohou vyvolat nežádoucí 

psychoaktivní a vazoaktivní účinky (kolísání krevního tlaku, bolesti hlavy, zvracení, dýchací 

potíže aj.). Jednotlivé biogenní aminy mohou tyto nežádoucí účinky vyvolávat přímo (např. 

histamin, fenyletylamin nebo tyramin) anebo jsou schopny inhibovat detoxikační systém 

(např. putrescin nebo kadaverin). 

U nápojů obsahujících etanol, který interferuje s detoxikačním systémem pro odbourávání 

biogenních aminů, jsou literaturou doporučovány bezpečné limity mnohem menší než 100 

mg/l. Rizikové dávky jednotlivých biogenních aminů se u alkoholických nápojů mohou 

pohybovat v následujících intervalech: 8–20 mg/l pro histamin; 25–40 mg/l pro tyramin; a 2–

3 mg/l pro fenyletylamin. 

Podle Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny (v 

platném znění), je stanoven limit pro produkty rybolovu na 100, resp. 200 mg na 1 kg. Pro 

ostatní potraviny však limit stanoven není. Pro informativní a srovnávací účely je možné 

využít také zrušenou Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb. (kterou se 

stanovovaly chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin…). 
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Kromě ryb a rybích výrobků byl stanoven maximální limit pro histamin v pivu a vínu (do  

20 mg/kg) a pro tyramin (sýry tvrdé, měkké, zrající do 200 mg/kg; víno červené do  

50 mg/kg). Tyto limity však již bohužel nejsou řadu let závazné, a proto není obsahu 

biogenních aminů v potravinách a jejich možnému negativnímu dopadu na spotřebitele 

věnována náležitá pozornost. Na druhou stanu lze tuto vyhlášku (byť zrušenou) využít 

k vytipování potravin, které jsou z hlediska obsahu biogenních aminů rizikové a zaslouží si 

zvýšenou pozornost. 

V následujících kapitolách budou prezentovány výsledky našich studií, ve kterých jsme 

v uplynulých 3 letech sledovali výskyt vybraných biogenních aminů (histaminu, tyraminu, 

fenyletylaminu, tryptaminu, putrescinu, kadaverinu, spermidinu a sperminu) v různých 

potravinách a nápojích. 

1 Výskyt biogenních aminů ve svalovině ryb 

Celkem 112 vzorků ryb, paryb a ostatních plodů vod v syrovém stavu (z toho 10 druhů 

sladkovodních a 16 druhů mořských) bylo odebráno z obchodní sítě na území České 

republiky. Jednotlivé vzorky byly u poskytovatelů skladovány mrazírensky (teplota – 18 °C a 

nižší; celkem 53 vzorků) nebo byly skladovány „na ledě“ (při teplotě tající ledové tříště; 

celkem 59 vzorků). Vzorky byly odebírány z běžně konzumovaných partií těl.  

Jediným legislativně sledovaným biogenním aminem je v současné době histamin.  

U 78 vzorků nebyl tento biogenní amin detekován vůbec a u 19 vzorků se zjištěná množství 

pohybovala pod 10 mg/kg. V 7 případech byly koncentrace 10–50 mg/kg a ve dvou dalších 

byla množství histaminu 50–100 mg/kg. U 6 vzorků však byla výrazně překročena hranice 

100 mg/kg. Ve všech případech byly ryby skladovány za mrazírenských teplot, přesto 

koncentrace dokonce přesáhla 1000 mg/kg. 

Tryptamin byl detekován pouze u dvou vzorků ryb, a to v množstvích pod 10 mg/kg. 

Fenyletylamin byl zaznamenán u 13 vzorků ryb, přičemž ve všech případech se jednalo  

o koncentrace pod 10 mg/kg. Ve 107 vzorcích nebyl tyramin detekován vůbec nebo se 

zjištěné obsahy pohybovaly pod 10 mg/kg. Pouze u pěti vzorků byly zaznamenány mírně 

zvýšené koncentrace tyraminu, ve všech případech však nepřesáhly 50 mg/kg. 

Nejhojněji zastoupeným biogenním aminem byl putrescin, kdy pouze ve 14 případech nebyl 

tento biogenní amin detekován. U 26 vzorků se koncentrace pohybovaly do 10 mg/kg, 69 

vzorků mělo obsah putrescinu 10–100 mg/kg a 3 vzorky vykazovaly koncentraci nad  

100 mg/kg, kterou je již nutné hodnotit jako povážlivou. Kadaverin nebyl u téměř poloviny 

vzorků detekován vůbec a u dalších 39 vzorků byla zjištěna množství do 10 mg/kg. 

Významnější koncentrace kadaverinu se vyskytly u 20 případů, přičemž pouze u jednoho 

vzorku činilo množství nad 50 mg/kg.  

Koncentrace spermidinu a sperminu byly obvykle nízké, kdy v téměř 80 % nebyla zjišťována 

přítomnost těchto polyaminů anebo byl obsah pouze velmi nízký (do 10 mg/kg), což je pro 

ryby charakteristické. Oba polyaminy nevznikají rozkladem bílkovin a dekarboxylací 

uvolněných aminokyselin a jsou přirozenou složkou živých organizmů. Pouze v jednom 

případě se koncentrace spermidinu pohybovala v rozmezí 50–100 mg/kg. Obdobné množství 

sperminu vykazovaly dva vzorky. 
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Zhodnotíme-li obsah biogenních aminů jako součet zjištěných koncentrací, pak  

u 84 % testovaných vzorků byly zaznamenány hodnoty do 100 mg/kg. Osm procent vzorků 

vykazovalo koncentrace biogenních aminů 100–200 mg/kg. Co je však méně příznivé, tak 

dalších 8 % odebraných vzorků mělo koncentrace biogenních aminů nad 200 mg/kg, z čehož 

5 % vzorků mělo množství překračující 1000 mg/kg, což jsou již koncentrace schopné 

zapříčinit zdravotní problémy i zdravému jedinci. 

Z dalších analýz vyplynulo, že nebyl zaznamenán rozdíl mezi rybami a plody moře 

skladovanými v mrazírenském řetězci a produkty uchovávanými „na ledě“. Hodnocený 

vzorek paryby a těla ostatních plodů vod se v koncentracích biogenních aminů nijak výrazně 

nevymykaly ve srovnání s hodnocenými rybami. Rovněž nelze říci, že by některé hodnocené 

druhy ryb či jiných živočichů byly náchylnější ke zvýšenému obsahu biogenních aminů.  

I u nejčastěji konzumovaných vzorků ryb se koncentrace biogenních aminů případ od případu 

lišily. 

2 Výskyt biogenních aminů v kysaných mléčných výrobcích  

Z běžné obchodní sítě bylo zakoupeno celkem 55 vzorků kysaných mléčných výrobků. 

Jednalo se o 28 jogurtů, 14 zakysaných smetan, 4 acidofilní mléka, 4 kefírová mléka,  

2 kysaná podmáslí a 3 kysaná mléka. Všechny výrobky byly bez příchutě. Vzorky byly po 

dobu 7–30 dnů uskladněny v chladničce při teplotě 6±2°C a analyzovány na konci doby 

použitelnosti. 

Ve všech testovaných neochucených kysaných mléčných výrobcích byly detekovány biogenní 

aminy v celkovém množství 0,4–29,4 mg/kg. Zjištěna byla přítomnost 4 biogenních aminů – 

tyraminu, putrescinu, kadaverinu a sperminu.  

Vzhledem k povaze kysaných mléčných výrobků, jejich složení a způsobu výroby bylo 

možno očekávat výskyt určitého množství biogenních aminů, protože zde existují příznivé 

podmínky pro vznik těchto metabolitů (přítomnost volných aminokyselin, mikroorganizmů s 

dekarboxylázovou aktivitou, vhodné pH, teplota vhodná pro růst mikroorganizmů a jejich 

metabolizmus, apod.).  

Histamin nebyl detekován u žádného z 55 vzorků fermentovaných mléčných výrobků. 

Naopak tyramin byl přítomen ve všech analyzovaných vzorcích v rozmezí 0,3–15,4 mg/kg. 

Putrescin, spermin a spermidin mohou být ve velmi malých koncentracích přirozenou součástí 

mléka. Spermin byl v této studii detekován pouze v jednom bílém jogurtu (1,1±0,1 mg/kg).  

Hladiny putrescinu se u kysaných mléčných výrobků pohybovaly mezi 1,9 a 26,1 mg/kg. 

Zjištěná produkce putrescinu byla však již spojována spíše s činností kontaminujících 

mikroorganizmů (zejména gramnegativních). 

Kysané mléčné výrobky procházejí procesem fermentace za teplot příznivých pro růst bakterií 

a tvorbu biogenních aminů jen po dobu několika málo hodin. Poté jsou zchlazeny a 

uchovávány při chladírenských teplotách, které nejsou optimální pro růst mikroorganizmů a 

tudíž ani pro tvorbu biogenních aminů. Také doba jejich použitelnosti a tím i doba, po kterou 

mohou ve výrobcích biogenní aminy vznikat, je relativně krátká a většinou nepřesahuje 3 až  

4 týdny. 
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3 Výskyt biogenních aminů v průmyslově vyráběných sýrech 

Z obchodní sítě bylo zakoupeno celkem 69 přírodních sýrů (vyrobených v České republice 

anebo v regionu Střední Evropy), které byly rozděleny do čtyř skupin: (i) sýry holandského 

typu (25 výrobků); (ii) sýry švýcarského typu včetně kombinací holandského a švýcarského 

typu (19 produktů); (iii) sýry s plísní na povrchu (8 výrobků); (iv) sýry s plísní v těstě (7 

produktů); (v) sýry s mazem na povrchu (5 výrobků); a (vi) čerstvé sýry  

(5 výrobků). Vzorky byly po zakoupení skladovány při 8 °C do konce doby minimální 

trvanlivosti a následně analyzovány. 

V každém z analyzovaných sýrů holandského typu byl detekován některý ze sledovaných 

biogenních aminů. U bezmála 70 % těchto produktů se obsah biogenních aminů (jejich 

součet) pohyboval pod 50 mg/kg. Dalších asi 20 % sýrů mělo součet obsahů biogenních 

aminů v intervalu 50–200 mg/kg. U tří sýrů holandského typu byly zjištěny obsahy 

biogenních aminů přesahující 500 mg/kg. Nejčastěji se vyskytovaly tyramin, fenyletylamin, 

putrescin a spermidin. Velmi obdobná situace byla i u sýrů švýcarského typu a kombinací 

holandského a švýcarského typu. Hranici součtu obsahu biogenních aminů  

200 mg/kg překročily také 3 vzorky (246,6–603,0 mg/kg). 

Rovněž v sýrech s plísní na povrchu nebo s plísní v těstě byla zjištěna přítomnost biogenních 

aminů. Přibližně polovina analyzovaných vzorků (z obou skupin) vykazovala součet obsahu 

biogenních aminů do 50 mg/kg. Zbytek testovaných vzorků měl součet obsahů biogenních 

aminů na úrovni 50–180 mg/kg. K nejhojněji detekovaným biogenním aminům patřily 

tyramin, putrescin, spermin a spermidin. 

K nejčastěji detekovaným biogenním aminům v případě sýrů zrajících pod mazem patřily 

tyramin, fenyletylamin, kadaverin a spermidin. U 5 výrobků byly součty biogenních aminů 

nižší než 160 mg/kg. Jeden výrobek obsahoval dokonce 3712,6 mg biogenních aminů na 1 kg 

produktu, a to zejména díky výskytu kadaverinu, tyraminu a fenyletylaminu. 

Čerstvé sýry jsou specifickou skupinou nezrajících přírodních sýrů.  

U 4 z 5 testovaných výrobků nebyly některé biogenní aminy detekovány vůbec nebo se 

obsahy jednotlivých biogenních aminů pohybovaly pod 10 mg/kg (v součtu pod 25 mg/kg). 

Pouze jeden analyzovaný vzorek vykazoval vyšší obsahy biogenních aminů (nad 200 mg/kg), 

a to zejména v důsledku přítomnosti putrescinu a kadaverinu. Tato situace byla způsobena 

masivní mikrobiální kontaminací vzorku (především gramnegativními mikroorganizmy, což 

bylo zjištěno na základě mikrobiologického rozboru).  

Jestliže srovnáme výskyt biogenních aminů a polyaminů v sýrech čerstvých a sýrech 

zrajících, tak vyšší obsah biogenních aminů je obvykle zjišťován u sýrů zrajících. Tento fakt 

lze přičíst tomu, že přítomná mikroflóra u čerstvých sýrů nemohla vyprodukovat „dostatečné“ 

množství biogenních aminů. Určitou výjimkou je vyšší obsah biogenních aminů v čerstvých 

sýrech v důsledku masivního rozvoje kontaminující mikroflóry. U zrajících sýrů se obvykle 

koncentrace biogenních aminů s narůstající dobou zvyšují.  

4 Výskyt biogenních aminů v sýrech od maloproducentů 

Z obchodní sítě bylo získáno celkem 55 sýrů od maloproducentů farmářského charakteru 

z východní Moravy a Slovenska. Jednalo se zejména o krajové výrobky, které byly zakoupeny 

na farmářských trzích, maloprodejnách anebo přímo v místě výroby na jednotlivých farmách. 
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Do studie byly zařazeny následující typy výrobků: (i) brynzy a sýry z nepasterovaného ovčího 

mléka, (ii) sýry a tvarohy z pasterovaného ovčího mléka, (iii) sýry z kozího mléka, (iv) 

čerstvé sýry a tvarohy z kravského mléka a (v) zrající sýry z kravského mléka. Vzorky sýrů 

byly uchovávány při chladírenských teplotách 4–8 °C a použity k analýze na konci doby 

minimální trvanlivosti, resp. doby použitelnosti. 

Biogenní aminy anebo polyaminy byly detekovány ve 40 sýrech farmářského původu. V 

žádném z těchto sýrů nebyl detekován fenyletylamin a tryptamin, pouze v jednom sýru 

(vyrobeném z pasterovaného kozího mléka) byl detekován spermidin (cca 32 mg/kg). Rovněž 

četnost výskytu histaminu byla nízká, Posledně zmíněný metabolit byl detekován ve 4 sýrech 

– v 1 brynze vyrobené z nepasterovaného mléka a ve 3 zrajících sýrech vyrobených  

z pasterovaného kravského mléka, a to v rozmezí 18,3–24,2 mg/kg. 

Nejčastěji detekovaným biogenním aminem u analyzovaných sýrů byl tyramin, který se 

vyskytoval ve 24 vzorcích v množství 7,2–207,1 mg/kg. Druhým nejčastěji detekovaným 

aminem u sýrů od maloproducentů byl kadaverin, který byl zjištěn ve 20 výrobcích  

v koncentraci 7,0–149,0 mg/kg. Putrescin byl zjištěn u 17 sýrů v množství 12,2–229,5 mg/kg. 

U 3 sýrů byl tento metabolit detekován v koncentraci do 20 mg/kg, naopak u 4 sýrů  

v koncentracích vyšších než 100 mg/kg.  

Pokud byly v sýrech farmářského původu detekovány biogenní aminy, tak ve většině sýrů byl 

detekován více než jeden amin. U 11 sýrů bylo zjištěno celkové množství biogenních aminů a 

polyaminů do 20 mg/kg, u 16 sýrů v rozmezí 20–100 mg/kg, u 8 sýrů v rozmezí  

100–200 mg/kg a u 5 sýrů dokonce v množství vyšším než 200 mg/kg. Nejvyšší množství 

biogenních aminů (cca 530 mg/kg) bylo zjištěno v sýru zrajícím v solném nálevu vyrobeném 

z pasterovaného ovčího mléka. V ovčích sýrech (vyrobených z pasterovaného  

i nepasterovaného mléka) byly biogenní aminy detekovány obecně ve vyšších množstvích než 

v sýrech vyrobených z kozího a kravského mléka. Celkem 8 vzorků sýrů vyrobených z ovčího 

mléka obsahovalo v součtu více jak 100 mg biogenních aminů na 1 kg výrobku, u kozích sýrů 

bylo toto množství zjištěno pouze v 1 sýru (vyrobeném z nepasterovaného mléka) a u sýrů 

vyrobených z pasterovaného kravského mléka u 4 sýrů, z nichž 3 sýry byly zrající.  

5 Výskyt biogenních aminů v pivech 

Sledováno bylo celkem 114 vzorků piv (98 alkoholických a 16 nealkoholických piv 

vyrobených na území České republiky), u kterých byl na konci doby minimální trvanlivosti 

zjišťován obsah biogenních aminů. Vzorkována byla piva z 28 pivovarů. Odebírána byla 

pouze lahvová piva ve skleněných obalech. Získáno bylo 94 světlých piv (včetně 

nealkoholických), 12 tmavých, 6 polotmavých vzorků a dvě tzv. řezaná piva. U 31 případů 

alkoholických vzorků šlo o výčepní piva, u 52 o ležáky a u 15 o speciální piva. Získány byly 

vždy dva paralelní vzorky ze stejné šarže, které byly skladovány při 8±1°C do konce doby 

minimální trvanlivosti, kdy byly analyzovány. 

Tryptamin byl detekován pouze u 9 vzorků (3,0–58,7 mg/l). Četnost výskytu fenyletylaminu 

byla ještě nižší; ve všech třech pozitivních vzorcích se koncentrace pohybovaly pod 6 mg/l. 

Histamin nebyl detekován v žádném z testovaných piv (mez detekce ≈ 0,9 mg/l).  

Jedním z nejčastěji se vyskytujících biogenních aminů v testovaných pivech byl tyramin. U 

11 vzorků alkoholických a 6 nealkoholických piv nebyl tyramin detekován.  

V 41 případech alkoholických a dvou nealkoholických vzorků byl zjištěn obsah tyramin pod 
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10 mg/l. V dalších 31 alkoholických a 8 nealkoholických pivech byl obsah tyraminu v rozpětí 

10–50 mg/l. Ve 12 alkoholických vzorcích byly zjištěny koncentrace blízké 100 mg/l a  

ve třech případech dokonce koncentrace přesáhla 100 mg/l. Tyto koncentrace je již nutno 

považovat za vysoce rizikové a to zvláště v nápoji s obsahem alkoholu. Za hlavní původce 

tyraminu v pivech jsou považovány kontaminující bakterie mléčného kvašení pocházející 

zejména z rodů Lactobacillus, Enterococcus a Pediococcus.  

Putrescin byl nejčastěji se vyskytujícím biogenním aminem. Pouze ve dvou alkoholických 

pivech nebyl putrescin detekován vůbec. Na konci doby minimální trvanlivosti se koncentrace 

putrescinu u převážné většiny vzorků pohybovala pod 50 mg/l  

(89 alkoholických a všech 16 nealkoholických piv). U 7 alkoholických piv činil obsah 

putrescinu nad 50 mg/l (tři světlé ležáky, tři světlá výčepní piva a jeden světlý speciál).  

V případě 19 vzorků se obsah kadaverinu pohyboval nad 50 mg/l. Naopak, u poloviny 

alkoholických piv nebyl kadaverin detekován vůbec. Koncentrace kadaverinu u většiny 

nealkoholických piv se pohybovaly pod 25 mg/l. Na konci doby minimální trvanlivosti se 

množství kadaverinu u 5 nealkoholických piv pohybovalo v intervalu 14,5–28,7 mg/l. 

Koncentrace kadaverinu a putrescinu jsou často považovány za indikátory kontaminace, a tím 

i za ukazatel hygienické úrovně výroby. I když toxikologické limity pro kadaverin a putrescin 

obvykle v literatuře udávány nejsou, je nutné koncentrace nad 50 mg/l posuzovat velmi 

obezřetně. Ve více jak 75 % vzorků byly detekovány polyaminy spermidin a spermin. 

Obvykle se koncentrace pohybovaly na konci skladování pod 30 mg/l.  

Při dalších analýzách nebyla zjištěna významná korelace mezi obsahem jednotlivých 

biogenních aminů a charakterem piva (světlá, polotmavá, tmavá, řezaná a lehká), obsahem 

alkoholu ani skupinou piva (ležák, výčepní aj.). Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi 

výskytem a koncentracemi biogenních aminů u jednotlivých pivovarů.  

Všechny vzorky nealkoholických piv měly celkový obsah biogenních aminů a polyaminů pod 

100 mg/l. Více jak 80 % vzorků alkoholických piv vykazovalo celkový obsah biogenních 

aminů pod 100 mg/l. Znepokojující však je zjištění, že téměř 20 % alkoholických piv mělo 

obsah biogenních aminů nad 100 mg/l a 5 % dokonce i nad 200 mg/l. V kombinaci  

s přítomností alkoholu (obvykle 3–6 % v/v), který inhibuje účinnost detoxikačního systému 

monoaminooxidázy a diaminooxidázy, se jedná o významné koncentrace.  

6 Výskyt biogenních aminů ve víně 

V obchodní síti bylo zakoupeno 74 vzorků vín z české a moravské vinařské oblasti, z čehož 

49 vín bylo bílých a 25 červených (producenti deklarovali, že hrozny byly sklizeny na území 

České republiky).  

Histamin, kadaverin, spermin a spermidin byly detekovány sporadicky, a to v množství 

nepřesahující 10 mg/l. Nejčastěji byla zjišťována přítomnost tyraminu, fenyletylaminu a 

putrescinu. V případě bílých vín byl u 13 vzorků pozorován součet obsahů biogenních aminů 

do 10 mg/l. Dalších 34 vzorků vykazovalo součet obsahů biogenních aminů v intervalu 10–50 

mg/l. Pouze u 2 vzorků bylo zaznamenáno překročení koncentrace 50 mg/l (60–70 mg/l). 

Vyšší obsahy biogenních aminů byly zjišťovány v případě červených vín. Součet obsahů 

biogenních aminů do 10 mg/l byl detekován pouze u 2 vzorků. Třináct vín obsahovalo 10–50 

mg biogenních aminů na 1 litr a u dalších 5 vín se tento interval pohyboval v rozmezí 50–100 

mg/l. U jednoho vzorku bylo zaznamenáno překročení celkové koncentrace biogenních aminů 
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250 mg/l a u dvou vín byla dokonce přesažena hranice 500 mg/l. V případě výroby červených 

vín se předpokládá vyšší intenzita činností bakterií mléčného kvašení (přítomných jako 

kontaminanty nebo dodaných jako startovací kultury z důvodu podpory jablečno-mléčného 

kvašení) ve srovnání s bílými víny.  

Zjištěné obsahy biogenních aminů, zvláště u některých vzorků, je nutné považovat za rizikové 

i s ohledem na obsah alkoholu ve vínech. 

Závěr 

Výsledky našich studií ukazují, že biogenní aminy se v potravinách a nápojích vyskytují 

poměrně často, a to včetně výrobků od maloproducentů, jejichž obliba  

u spotřebitelů roste.  Jelikož není pro obsah biogenních aminů legislativně stanoven limit  

(s výjimkou histaminu v rybách a výrobcích z ryb), nejsou tyto sekundární metabolity 

pravidelně dozorovými orgány sledovány a vyhodnocovány, což by v případě vyššího obsahu 

biogenních aminů mohlo představovat potenciální riziko pro konzumenta. 

Mnohé z výše uvedených koncentrací obsahů biogenních aminů v potravinách a nápojích jsou 

vysoké s možnými negativními důsledky na zdraví konzumenta. Při posuzování závažnosti 

tohoto nebezpečí je třeba vzít v úvahu i množství potravin, která jsou obvykle konzumována. 

Typickým příkladem mohou být déle zrající sýry. Na jednu stranu je hodnota koncentrace 

biogenních aminů v některých případech vysoká, přesahující 100 mg/kg. Na druhou stranu je 

třeba si uvědomit, že zkonzumované množství v rámci jedné porce se obvykle počítá v řádech 

desítek gramů, což rizikovost této komodity snižuje.  

Jiná situace ale nastává například při konzumaci piva, kde jsou absolutně vyjádřené 

koncentrace obsahu biogenních aminů velmi často nižší než v případě prezentovaných sýrů. 

Dáme-li to však do souvislosti s vysokou spotřebou piva v České republice, s přihlédnutím 

k tomu, že u „jednoho piva“ se konzumace velmi často nezastaví, pak docházíme v součtu 

k významnému riziku vysokého příjmu biogenních aminů v rámci několika hodin. Pokud 

k tomu „připočteme“ i obsah alkoholu, který snižuje efektivitu detoxikačního systému, pak 

může reálně dojít k poškození spotřebitele.  

Přes všechna výše uvedená fakta a výsledky si tento článek neklade za cíl odradit spotřebitele 

od konzumace popisovaných potravin a nápojů. Naopak, má přinést zamyšlení: 

 pro spotřebitele ohledně množství, které zkonzumuje,  

 pro výrobce, dovozce a osoby uvádějící potraviny do oběhu ve smyslu sledování a 

vyhodnocování tohoto nebezpečí a přijetí preventivních opatření k zamezení  

či alespoň minimalizaci vzniku biogenních aminů, 

 pro dozorové orgány, které by se touto problematikou mohly začít zabývat,  

 pro tvůrce právních norem, kteří by mohli zvážit opětovné zařazení dalších biogenních 

aminů a jejich limitů do příslušných legislativních aktů. 
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U STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ  

 

ENERGY INTAKE AND OUTLAY IMBALANCE IN THE NUTRITION 

OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS  

 

HELENA VELICHOVÁ100, EVA LUKAŠKOVÁ101, FRANTIŠEK BUŇKA102, 

IVA HRNČIŘÍKOVÁ103, PETR RŮŽIČKA104  

 

Abstrakt 

Práce je zaměřena na problematiku nevyváženosti příjmu a výdeje energie ve výživě 

u středoškolských studentů. Zabývá se výskytem obezity, hodnocením, zdravotními následky, 

léčbou obezity a poruch v příjmu potravy. Bylo provedeno výzkumné šetření k zjištění výskytu 

nadměrné hmotnosti a podvýživy u středoškolských studentů. Jsou porovnány stravovací 

návyky a pohybová aktivita u studentů rozdělených do skupin dle indexu tělesné hmotnosti.  

Klíčová slova 

Energetický příjem, BMI, obezita, podvýživa, mentální anorexie, bulimie  

 

Abstract 

Thesis is aimed at the energy intake and outlay unbalance in the nutrition of secondary school 

students. It deals with obesity occurrence, evaluation, health implications and treatment and 

also with food intake disorders. Determination of obesity or malnutrition appearance in 

secondary school students was performed during experimental inquiry. Boarding habits and 

exercise activity of students dividend according to the body mass index values were 

compared. 

Key words 

Energy intake, BMI, obesity, malnutrition, anorexia nervosa, bulimia nervosa  
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Úvod 

K základním potřebám jedince se řadí výživa. Složení stravy je důležitou součástí zdravého 

životního stylu. Stravování neplní pouze fyziologické potřeby, ale ovlivňuje také psychickou 

a fyzickou kondici organizmu. I v dnešní době existují země, ve kterých lidé v důsledku 

nedostatku potravy trpí podvýživou. Na straně druhé se lze stále častěji ve vyspělých zemích 

setkat s nadváhou a obezitou populace. Dle informací Světové zdravotnické organizace trpí 

nadváhou až 1,6 miliardy lidí. I přes řadu negativních společenských a hlavně zdravotních 

komplikací, které obezita přináší, prevalence obezity od konce XX. století stále roste nejen 

u dospělých, ale i u dětí.  

Cílem práce bylo poskytnout pohled na problémy související s nevyvážeností příjmu a výdeje 

energie a srovnání výskytu obezity uváděné v odborné literatuře s daty zjištěnými pomocí 

výzkumu v této práci. Bylo provedeno výzkumné šetření k zjištění výskytu nadměrné 

hmotnosti a podvýživy u středoškolských studentů, srovnání mezi souborem dívek a chlapců. 

Jsou porovnány stravovací návyky a pohybová aktivita u studentů rozdělených do skupin dle 

hodnot indexu tělesné hmotnosti. 

1 Denní potřeba energie, obezita – definice, výskyt a příčiny  

Denní potřeba energie je součet tří položek: bazálního energetického výdaje, energie 

potřebné pro pohybovou aktivitu a produkce tepla podmíněná výživou. Pokud příjem energie 

převýší součet těchto položek, nadbytek energie se v podobě tuku uloží do tukové tkáně. 

Bazální energetický výdaj je spotřeba energie k udržení základních tělesných funkcí (obnova 

tkání, oběh tělních tekutin, udržení koncentračních gradientů apod.). Produkce tepla 

podmíněná výživou souvisí s tím, že procesy trávení, vstřebávání a osvojení živin vyžadují 

energii, která činí 10-25 % z energie potravy. Zvýšit produkci tepla podmíněnou výživou lze 

do určité míry pomocí některých léků, ale také pomocí kávy, čaje, koření. Nejjednodušší 

zvýšení spotřeby energie je prostřednictvím pohybové aktivity. 

Obezita je stav, při kterém dochází k nadměrnému hromadění tuku v organizmu důsledkem 

nerovnoměrného příjmu a výdeje energie.  

Dle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo na celém světě v roce 2005 1,6 

miliardy dospělých lidí s nadváhou a alespoň 400 milionů obézních. WHO dále odhaduje, že 

v roce 2015 bude mít nadváhu přibližně 2,3 miliardy lidí a více než 700 milionů bude 

obézních. Prevalence obezity v posledních desetiletích prakticky ve všech vyspělých 

světových zemích, včetně České republiky, trvale roste. 

V rámci studie Životní styl a obezita byla dětská populace rozdělena podle věku do dvou 

skupin: 6-12 let a 13-17 let. V první skupině má podle indexu BMI 10 % dětí nadváhu a 10 % 

je obézních. Tato čísla jsou opravdu varující – nadměrnou hmotností podle nich trpí každé 

páté dítě ve věku 6-12 let. Nejvyšší podíl dětí s obezitou (18 %) je mezi sedmiletými, tedy 

těsně po změně životního stylu souvisejícího se začátkem školní docházky. U dospívajících 

jsou nové údaje naopak o něco příznivější, než se očekávalo. Ve věku 13-17 let klesá podíl 

dětí s nadměrnou hmotností na 11 % (cca 6 % s nadváhou, 5 % obézních). V tomto věku ale 

stoupá podíl dětí s podváhou na 7 %, u děvčat je to dokonce 10 %. Dle Ústavu 

zdravotnických informací a statiky České republiky (ÚZIS) se počet dětí s diagnózou obezity 

za 15 let více než zdvojnásobil.  
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Rozvoj tukové tkáně je ovlivněn genetickými a zevními faktory (výživa, fyzická aktivita, 

psychické faktory, užívání některých léků). Je-li jeden z rodičů obézní, je pravděpodobnost 

obezity dítěte 40%. Jsou-li oba rodiče obézní, pak se pravděpodobnost zvyšuje na 80%. 

Hormonální vlivy jsou příčinou jen 1% obezit. Důležitější jsou vlivy metabolické. Je řada lidí, 

kteří jsou obézní a přitom nepřijímají o nic víc potravy než jiní lidé stejného pohlaví, věku a 

výšky. Tito lidé mají úsporný bazální metabolismus a energii potravy lépe využívají. U 

většiny obézních dětí jsou příčinou velké hmotnosti nadměrný přísun energeticky bohaté 

potravy a nedostatečný pohyb. Je to způsobeno životním stylem, nedostatkem pohybu a 

kvalitou potravy.  

2 Hodnocení a zdravotní následky obezity 

K hodnocení obezity se používají různá kriteria. Pro základní orientaci se dříve využíval 

Brockův index, po roce 1985 Body Mass Index (BMI). Pro určení typu otylosti lze využít 

přístroj na bázi měření podkožních řas, tzv. kaliper. Mezi odborné metody patří bioelektrická 

impedance (BIA), hydrodenzitometrie a duální rentgenová absorpciometrie (DEXA). V roce 

1994 International Obesity Task Force (IOTF) uznala BMI za standardní ukazatel míry obezity i u 
dětí. 

Index tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI) je používán jako základní kritérium pro 

diagnostiku obezity. Výpočet hmotnostního indexu: BMI= váha (kg) / výška (m2). Podle 

hodnoty BMI < 18,5 je podváha, 18,5 – 24,9 váha normální, 25,0 – 29,9 nadváha, 30,0 – 34,9 

obezita I. stupně, 35,0 – 39,9 obezita II. stupně a přes 40,0 je obezita III stupně. 

Index tělesné hodnoty je pouze orientační hodnota, není z něho patrný podíl tělesného tuku 

v procentech. Člověk relativně štíhlý sedavého stylu života může mít BMI = 24, a přesto mít 

vyšší množství zásobního tuku. BMI také neukazuje to, ve kterých partiích se zásobní tuk 

hromadí nejvíce. Zatímco u dospělých se nepočítá s věkem, u dětí se BMI kategorizuje dle 

percentilového grafu. Pokud se zjištěná hodnota nachází v pásmu mezi 90. a 97. percentilem, 

mluvíme o nadváze, hodnotu nad 97. percentilem považujeme za obezitu. 

Obezita s sebou přináší řadu zdravotních a psychosociálních důsledků a je spojena s výskytem 

četných chronických onemocnění. Komplikace spojené s obezitou různé závažnosti se 

objevují již u dětí a dospívajících, mohou tedy významně ovlivnit jak kvalitu života, tak i 

snížit jeho průměrnou délku. 

Při růstu dítěte je ve skeletálním systému výrazně zrychlen metabolismus. Kostra dítěte 

s obezitou je výrazně zatížena a dochází k častým poruchám. Na páteři se objevují skoliózy a 

kyfózy. Významně je zatížen skelet dolních končetin, objevují se ploché nohy a poruchy 

postavení kolenních kloubů. Podobně jako skelet dolních končetin je zatížen i cévní systém, 

kdy dochází k rozvoji varikózních cévních změn. Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a 

adolescentů jsou stanoveny podle pohlaví, věku a výšky. Asi 20 % obézních dětí 

trpí hypertenzí. Obézní děti a dospívající mají dvakrát větší riziko vzniku hypertenze. Riziko 

vzniku hypertenze vzrůstá v závislosti na BMI. U obézních dětí se objevují častá kožní 

onemocnění (ekzémy a mykózy). Psychické změny jsou rozšířené v populaci dětí a zejména 

pak u dospívajících. Dětství a adolescence představují určitá kritická, zlomová období 

z hlediska vytváření dlouhodobých vzorců chování, jednání a celkového životního stylu. 

Obézní děti jsou často terčem posměchu a šikanování. Může docházet k sociální izolaci, 

problému navázat přátelství a nízkému sebehodnocení. Obezita často souvisí se sníženou 

výkonností obézního dítěte. 
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Za nejzávažnější následky obezity jsou označovány metabolické změny, které jsou často 

zachycovány laboratorně již ve školním věku, i když klinicky prokazatelné následky jsou až 

v dospělosti. K metabolickým změnám patří zvýšené hladiny celkového cholesterolu, LDL 

hladiny cholesterolu, triglyceridů a snížená hladina HDL cholesterolu.  

3 Léčba obezity a poruchy v příjmu potravy 

Léčba obezity je složitá a často dochází k recidivám, tedy k novému nárůstu hmotnosti po 

úspěšném zhubnutí. Obezitu je nutné začít léčit co nejdříve, jelikož s věkem roste riziko 

komplikací. Při léčbě obezity je důležité, aby energetický výdej dlouhodobě převyšoval nad 

příjmem energie.  

Redukce hmotnosti u dětí a adolescentů je v období vývoje specifickým problémem, protože 

přirozenou tendencí v období růstu je naopak zvětšování tělesných rozměrů a přibývání 

hmotnosti. Cíle léčby se liší podle věku a přítomnosti komplikací způsobených obezitou. 

Hmotnostní úbytek je doporučen u dětí starších sedmi let či u dětí mladších sedmi let již se 

zdravotními komplikacemi. Měl by představovat zhruba 0,5 kg za 1-4 týdny. Snížení tělesné 

hmotnosti o 10 % je považováno za rozumný cíl. Po dosažení tohoto cíle by tato hmotnost 

měla být udržena po dobu šesti měsíců před další hmotnostní redukcí. U obézních 

adolescentů, u nichž již byl dokončen růstový vývoj, je možné přistoupit k léčbě obezity jako 

u dospělých. Především u těžkých obezit se doporučuje hmotnostní úbytek 2 kg za měsíc.  

Základem léčby dětské obezity je dieta spolu s pohybovou aktivitou. Využívá se rovněž 

psychoterapie a behaviorální léčba či lázeňská léčba. Léčba medikamenty – farmakoterapie 

nastává až po selhání komplexní dietní, pohybové a behaviorální terapie, u pacientů s BMI ≥ 

30. Chirurgické řešení obezity je indikováno u adolescentů s BMI ≥ 40 s vážnými 

komplikacemi. Chirurgický výkon je možné podstoupit nejdříve ve věku 13-17 let a u jedinců 

musí být dosaženo finální výšky uzavřením růstových štěrbin. 

Opakem obezity je podvýživa. Podvýživa je definována jako porucha výživového stavu 

v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku živin, nebo nevyváženého zastoupení 

jedné nebo více složek výživy. Za podvyživeného lze považovat člověka s nízkým BMI, tedy 

pod 18,5, ve spojení se stresem nutná opatrnost už při BMI 20.  

Příčiny vzniku podvýživy je možné rozdělit do několika skupin: nedostatečný přívod potravy, 

porucha utilizace živin, porucha trávení, zvýšená ztráta živin, zvýšená potřeba živin. 

Podvýživu je možné rozdělit na dvě hlavní podskupiny: proteinovou malnutrici (kwashiorkor) 

a protein-energickou malnutrici (marasmus). V praxi se oba typy velmi často kombinují, pak 

se tato malnutrice označuje smíšená. Malnutrici je možné také rozdělit na nekomplikovanou 

(nestresové hladovění) a na stresovou.  

Při podvýživě dochází k úbytku tukové i svalové tkáně. Nedostatek energie vede k poklesu 

koncentrace ATP a kreatinfosfátu v buňkách (následek svalová ochablost). Dochází 

k porušení rovnováhy mezi ionty v buňkách a mimo ně. Závažným důsledkem podvýživy je 

oslabení imunitního systému a z toho plynoucí náchylnost k infekcím. U hospitalizovaných 

pacientů podvýživa prodlužuje dobu hospitalizace, rekonvalescence a zpomaluje hojení ran. 

Jako poruchu v příjmu potravy lze charakterizovat anorexii (chorobné nechutenství). 

Postihuje mladé dívky, které ve snaze dosáhnout štíhlý ideál ženské krásy bez ohledu na svůj 
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tělesný typ, extrémně snižují příjem potravy, na 1000 kcal/den i méně. Většinou je nutná 

ústavní léčba.  

Bulimie je porucha v příjmu potravy postihující vesměs ženy, které drží redukční dietu, ale 

situaci nezvládají a střídají se u nich období nadměrného příjmu potravy s hladovkou za 

použití projímadel a vyvolaného zvracení. Léčba spočívá spíše v psychoterapii, která má 

změnit postoje k potravě. 

Rozšíření anorexie a bulimie v České republice je srovnatelné se zeměmi západní Evropy. U 

mentální anorexie se jedná přibližně o jednu dívku ze dvou set (0,5-0,8 %). Poslední studie 

ukazují, že anorexií někdy v životě trpělo až 4,5 % žen. Určité příznaky mentální anorexie se 

mohou vyskytnout až u 6 % dívek na konci puberty. Mentální bulimií trpí přibližně každá 

dvacátá dospívající dívka a mladá žena (6 %). 

4 Materiál a metody 

V rámci dotazníkového šetření byl zjištěn výskyt nadměrné hmotnosti a podvýživy 

u středoškolských studentů (srovnání mezi souborem dívek a chlapců), porovnány stravovací 

návyky a pohybová aktivitu studentů s normální hmotností (BMI 18,5-24,9) a studentů 

s nadměrnou hmotností (BMI ≥ 25).  

4.1 Materiál 

Pomocí dotazníku bylo osloveno 458 studentů pěti středních škol v Přerově ve věku 16-18 let. 

Dotazníků, použitelných pro výzkum (řádně vyplněných), bylo vráceno 445. Respondenční 

vzorek tedy zahrnoval 445 studentů, z toho 229 dívek a 216 chlapců. 

4.2 Metodika práce  

Byla použita metoda dotazníkového šetření. Jako podklad pro výpočet BMI se měřily 

parametry tělesná výška a tělesná hmotnost. Hodnota BMI sloužila jako další kritérium 

k vyhodnocení odpovědí z dotazníku, kdy respondenti byli rozděleni do tří skupin: podvýživa 

(BMI <18,5), normální stav (BMI 18,5-24,9), nadváha a obezita (BMI >25). 

K měření výšky bylo použito posuvné antropometrické měřidlo s přesností 0,5 cm. Studenti 

byli měřeni bez obuvi, při měření stáli vzpřímeně s patami u sebe. K měření tělesné hmotnosti 

byla použita digitální váha s přesností na 0,1 kg. Studenti byli váženi bez obuvi, stojíce 

uprostřed plochy váhy. 

K výzkumu byly použity dotazníky vlastní konstrukce. Dotazníky byly vyplněny v rámci 

vyučovací hodiny pod dohledem učitele. Studenti a přítomní učitelé byli poučeni o záměru a 

způsobu vyplnění dotazníku. Pro zajištění pravdivého vyplnění byly dotazníky voleny jako 

anonymní. První část dotazníku obsahovala otázky zaměřené na zjištění základních údajů 

(věk, hmotnost, výška). Dotazník dále obsahoval 25 otázek, z toho 2 polouzavřené a 23 

uzavřených. První část otázek se týkala stravovacích návyků, četnosti konzumace zeleniny, 

ovoce, sladkostí, preferencí různých druhů nápojů a jak studenti vnímají svou hmotnost. 

Druhá část otázek byla zaměřena na pohybové aktivity.  
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Data z dotazníkového šetření byla přepsána do programu Microsoft Office Excel 2003 a 

zpracována pomocí statistického systému UNISTAT® verze 5.5.05. Při vyhodnocení se 

pracovalo s pěti hypotézami: 

 Hypotéza č. 1: Nadměrnou hmotností bude trpět více než 10 % studentů. 

 Hypotéza č. 2: Chlapci budou v porovnání s dívkami tvořit větší podíl studentů 

s nadměrnou hmotností. 

 Hypotéza č. 3: Více než polovina studentů pravidelně nesnídá. 

 Hypotéza č. 4: Redukční dietu někdy drželo více než polovina dívek. 

 Hypotéza č. 5: Podváhou bude trpět méně než 5 % studentů. 

5 Výsledky a diskuze 

Z výsledků provedeného šetření na vzorku 445 středoškolských studentů ve věku 16-18 let 

(z toho bylo 229 dívek a 216 chlapců) vyplývá, že 7 % studentů trpělo podváhou, 79,8 % 

studentů mělo optimální váhu, 10,1 % nadváhu a 3,1 % studentů trpělo obezitou, viz obrázek 

1. Nadměrná hmotnost byla tedy zjištěna u 14,2 % studentů. V rámci studie Životní styl a 

obezita provedené v listopadu 2005 byl podíl dětí ve věku 13-17 let s nadměrnou hmotností 

11 %. Vyšší podíl jedinců s nadměrnou hmotností v práci je možné přičíst skutečnosti, že 

v rámci studie Životní styl a obezita bylo zastoupení i mladších jedinců. Dle ÚZIS je totiž 

výskyt obezity či nadváhy u jedinců ve věkové kategorii 15-18 let častější než ve věkové 

kategorii do 15-ti let. Z údajů statistik diagnóz u pediatrů vyplývá, že obezitou trpělo 36 dětí 

z tisíce, po přepočtu se tedy jedná o 3,6 %. Přibližně stejné hodnoty jako v rámci studie 

Životní styl a obezita vyplynuly i ze zprávy International Obesity Task Force pro WHO, která 

uvádí, že na celém světě asi 10 % dětí a dospívajících má ve věku 5-17 let nadváhu a 2-3 % 

obezitu. Hypotéza č. 1: Nadměrnou hmotností bude trpět více než 10 % studentů, byla 

potvrzena. Nadměrnou hmotnost (nadváha, obezita) mělo celkem 13,2 % studentů. Hypotéza 

č. 5: Podváhou bude trpět méně než 5 % studentů, nebyla potvrzena. Podváha byla zjištěna u 

7 % studentů. 

 

79,8 %
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nadváha
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Obr. 1: Rozdělení respondentů dle BMI 
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Obr. 2: Rozdělení respondentů dle BMI pro dívky 

Výsledky prokázaly, že dívky se častěji pohybují v hodnotách BMI pro podváhu. U chlapců 

se jednalo o 4,6 %, u dívek dokonce o 9,1 %, viz obrázek 2 a 3. Hodnota 10 % byla zjištěna u 

dívek ve studii Životní styl a obezita. Ze skupiny podvýživa uvedlo 61,3 % dívek, že svou 

hmotnost vnímá jako ideální. Lze tedy předpokládat, že řada dívek neví, jaká by měla být 

jejich ideální hmotnost. Potvrzuje to i o studie realizovaná na vzorku 1253 studentů náhodně 

vybraných (věk 15-18 let), kdy téměř 58 % dívek bylo nespokojeno se svým tělem. Většina z 

639 sledovaných dívek si přála zhubnout, i když jen 3,8 % z nich mělo nadměrnou hmotnost 

(6,3 % bylo naopak již pod hranicí normální hodnoty, v podváze). Hypotéza č. 2: Chlapci 

budou v porovnání s dívkami tvořit větší podíl studentů s nadměrnou hmotností, byla 

potvrzena. Dívek s nadměrnou hmotností se vyskytovalo 11,4 %, chlapců s nadměrnou 

hmotností bylo 15,3 %. 

11,1 % 4,2 % 4,6 %

80,1 %
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nadváha
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Obr. 3: Rozdělení respondentů dle BMI pro chlapce 

 

Vhodná a pravidelná strava je jedna z prevencí vzniku obezity. Endokrinologický ústav 

v Praze (prof. Lisá) uvádí, že téměř polovina dětí nesnídá. Výsledky práce potvrzují, že 50,8 

% dotazovaných studentů pravidelně nesnídá, viz obrázek 4., hypotéza č. 3: Více než polovina 

studentů pravidelně nesnídá, byla potvrzena. Ve všech porovnávaných skupinách, je přibližně 

stejné zastoupení studentů, kteří pravidelně snídají a těch, kteří pravidelně nesnídají. Celkem 

pravidelně snídá 49,2 % studentů. Největší zastoupení pravidelně snídajících studentů bylo 

mezi chlapci a to 51,4 %. Téměř polovina všech studentů se dle odpovědí stravuje ve školní 

jídelně. Je patrné, že více se ve školní jídelně stravují chlapci, kterých bylo o 20 % více než 

dívek. Výrazně nejméně se ve školní jídelně stravují studenti s podváhou (32,3 %), viz 

obrázek 5.  
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Obr. 4: Zastoupení odpovědí na otázku:„Snídáte pravidelně každé ráno?“ 
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Obr. 5: Zastoupení odpovědí na otázku: „Stravujete se ve školní jídelně?“ 

K obezitě neodmyslitelně patří konzumace rychlého občerstvení, přeslazených nápojů, 

sladkostí a slaných pochutin. Z provedeného šetření vyplynulo, že ze všech porovnávaných 

skupin preferují studenti nejvíce slazené minerální vody, celkem 32,1 % studentů, následuje 

pitná voda 19,1 %, džus 17,5 %, limonády typu cola preferuje 12,6 %, čaj 9,9 % a neslazené 

minerální vody 8,8 %. Největší zastoupení slazených minerálních vod (42,4 %) a limonád 

typu cola (27,1 %) bylo očekávaně ve skupině studentů s nadváhou a obezitou. Ve skupině 

podvýživa má největší zastoupení pitná voda (29 %). Z grafu dále vyplývá, že chlapci 

v porovnání s dívkami dávají více přednost slazeným nápojům před neslazenými, 

viz obrázek 6. 
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Obr. 6: Zastoupení odpovědí na otázku: „Jakým tekutinám dáváte přednost?“ 

Lisá dále uvádí, že za posledních 20 let došlo k třikrát vyšší konzumaci potravin rychlého 

občerstvení. Dle vyhodnocených dotazníků se v rychlých občerstveních stravuje 25,4 % 

studentů 1x týdně a 13,5 % 1x denně. Nejvíce studentů stravujících se často v rychlých 

občerstveních bylo ve skupině nadváha a obezita, až čtvrtina studentů z této skupiny se zde 

stravuje denně, viz obrázek 7. 
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Obr. 7: Zastoupení odpovědí na otázku: „Stravujete se v rychlých občerstveních?“ 

Zajímavé výsledky se objevily v otázkách týkající se frekvence konzumace ovoce, zeleniny a 

sladkostí. Přibližně polovina všech studentů uvedla, že konzumují ovoce a zeleninu 1x denně, 
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čtvrtina pak pouze 1x týdně. Více než polovina všech studentů ovšem také uvedla, že 

konzumují denně sladkosti a více než 11 % je konzumuje častěji než 1x denně. Ve skupině 

studentů s nadměrnou hmotností konzumuje sladkosti více než 1x denně 13,5 % a každý den 

téměř 80 %, viz obrázek 8. Méně než polovina těchto studentů konzumuje zeleninu a ovoce 

1x denně, 27,1 % konzumuje zeleninu pouze 1x týdně.  
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Obr. 8: Zastoupení odpovědí na otázku: „Jak často konzumujete sladkosti (čokoládu, zákusky, tyčinky 

typu Mars, Deli apod.?“ 

Dle odborné literatury klesá v posledních letech pohybová aktivita dětí a dospívajících. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina všech studentů věnuje televizi nebo 

počítači více než dvě hodiny denně, viz obrázek 9. Sportovní aktivitě denně se věnuje ze 

všech studentů dvě a více hodin 30,8 %. Ve skupině studentů s nadměrnou hmotností uvedlo 

94,9 %, že u televize nebo počítače tráví denně dvě hodiny a více. 80 % studentů s nadměrnou 

hmotností se věnuje sportovní aktivitě pouze do jedné hodiny denně. Z uvedeného lze 

usoudit, že u řady studentů převládá sedavý způsob života. Dostatek pohybu je přitom 

důležitou prevencí obezity.  
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Obr. 9: Zastoupení odpovědí na otázku: „Televizi nebo počítači věnujete?“ 
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Zastoupení studentů dle místa bydliště (město, vesnice) bylo rovnoměrné. 50,3 % studentů 

uvedlo jako své bydliště město a 49,7 % vesnici. I v ostatních porovnávaných skupinách je 

poměr studentů z města a vesnice téměř stejný. Pouze u skupiny studentů s nadváhou a 

obezitou je zřetelný rozdíl, kdy 57,6 % žije ve městě a 42,4 % na vesnici. 

Z celkového počtu studentů je 52,6 % spokojených se svou hmotností. Jako nižší ji vnímá 15 

% a jako vyšší vidí svou hmotnost 32,4 % studentů. Svou hmotnost jako vyšší vnímá 

očekávaně nejvíce studentů ze skupiny nadváha a obezita, jedná se o 74,6 %. Ze skupiny 

podvýživa vnímá 61,3 % studentů svou hmotnost jako ideální. 36,2 % studentů někdy drželo 

redukční dietu. U dívek je to ovšem už více než polovina, přesněji 55,5 %. Hypotéza č. 4: 

Redukční dietu někdy drželo více než polovina dívek, byla potvrzena. Nejméně studentů 

držících někdy redukční dietu je ve skupině podvýživa a to 12,9 %. Ve skupině nadváha a 

obezita se jedná o 49,2 %. Přibližně třetina všech studentů se domnívá, že má jednoho 

z rodičů obézních. Největší zastoupení 54,2 % je ve skupině nadváha a obezita. Naopak 

nejmenší zastoupení 29 % je ve skupině podvýživa. 

Celkem 57,7 % studentů si myslí, že by mělo změnit své stravovací návyky. Nejvíce studentů, 

kteří si myslí, že by měli změnit stravovací návyky je ve skupině nadváha a obezita, jedná se 

o 78 %, následuje skupina normální stav s 56-ti % a nejméně je ve skupině podvýživa a 

to 37,8 %. Studenti se nejčastěji stravují 5x denně, celkem 38,4 % studentů, 27,9 % studentů 

4x denně, 19,3 % více než 5x denně, 12,1 % 3x denně a pouhá 2,3 % 2x denně. Je zajímavé, 

že nejvíce studentů, kteří se stravují více než 5x denně bylo ve skupině podvýživa. Většina 

studentů, má alespoň jedno teplé jídlo denně. Pouze celkem 4,7 % studentů nemá jedno teplé 

jídlo denně. Ve všech porovnávaných skupinách jsou výsledky velmi podobné. 

Závěr 

Obezita nebo také epidemie třetího tisíciletí, jak je řadou lékařů a odborníků nazývána, vzniká 

při dlouhodobě nevyváženém příjmu a výdeji energie, kdy příjem energie převyšuje její 

spotřebu. Lidskou populaci postihuje od prehistorie a to ve všech věkových kategoriích a 

sociálních vrstvách společnosti. Prevalence obezity neustále roste a to ve vyspělých zemích, 

i v zemích rozvojových. 

Za příčinou vzniku obezity stojí zejména vyšší příjem energie než její výdej, genetika a 

vrozené dispozice, poruchy metabolismu, užívání některých léků, psychické faktory, 

nevhodné stravovací návyky rodiny a v malé míře hormonální vlivy.  

Obezitu je nutné začít léčit co nejdříve, jelikož s věkem roste riziko zdravotních komplikací 

způsobených obezitou. Jedná se o komplikace: metabolické, kardiovaskulární, respirační, 

gastrointestinální, revmatologické, kožní, psychosociální, nádorové. Základní metodou léčby 

obezity by měla být změna příjmu potravy, současně se zvýšením fyzické aktivity a změnou 

chování. K farmakoterapii a zejména k chirurgické léčbě je u dětí a dospívajících 

přistupováno ojediněle, až není-li dostatečně účinná komplexní dietní, pohybová a 

behaviorální terapie a jedinci trpí vážnými komplikacemi. Vzhledem k řadě zmíněných 

zdravotních komplikací způsobených obezitou by měla být věnována velká pozornost 

prevenci obezity. V souvislosti s prevencí je nutné, aby vhodné potraviny a nápoje byly všem 

dostupné, dále je důležité zvyšovat nabídku cenově dostupných pohybových aktivit. Ve 

vztahu k dětem hraje významnou roli marketing.  
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Naopak nedostatečný příjem energie nebo zvýšený energetický nárok je příčinou malnutrice. 

Častěji se vyskytuje v rozvojových zemích, ale lze se s ní setkat i ve vyspělých zemích jako 

důsledek drastických redukčních diet. Další příčiny malnutrice jsou poruchy vstřebávání, 

trávení a poruchy metabolismu. Mezi komplikace malnutrice patří  poškození organismu, 

zejména imunitního systému, špatně se hojí rány a je opožděná regenerace. Objevuje se 

amenorea, poruchy krve tvorby a termoregulace, mohou také nastat plicní komplikace 

z hypoventilace, poruchy srdeční funkce a zažívacího systému. 

Se změnou životního stylu, pohledem na ideál ženské krásy se vyskytují poruchy příjmu 

potravy - mentální anorexie a bulimie. Pro obě poruchy je typická snaha o dosažení štíhlosti, 

strach z obezity a zkreslená představa o svém těle. Pro poruchy příjmu potravy je typické 

období dospívání. 

Dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 445 středoškolských studentů, ukázalo, že normální 

váhu má 79,8 %, nadváhu 10,1 %, obezitu 3,1 % a podváhu 7 % studentů. Průměrná hodnota 

BMI  v celém souboru studentů byla 21,9. Lze konstatovat, že výskyt studentů s nadměrnou 

hmotností a podváhou v práci koreluje s informacemi uváděnými v prostudované literatuře. 

V oblasti správné výživy a dostatečné pohybové aktivity jsou u řady středoškolských studentů 

značné rezervy. Na tyto rezervy by měla výchovně působit především rodina a škola. 
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Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na zjištění vybavení a atraktivnosti jednotlivých regionů v České 

republice ve vztahu k odvětví cestovního ruchu. Konečné výsledky pak budou určovat pořadí 

a rozdíly mezi regiony. Cílem tohoto článku je tedy identifikace potenciálu regionů v České 

republice ve vztahu k cestovnímu ruchu prostřednictvím metody součtu vážených faktorů 

a provedení srovnání, které je založeno na tomto ukazateli. 

Klíčová slova 

region, atraktivnost, cestovní ruch, faktor, vybavení 

 

Abstract 

The paper is focused on determination of equipment and attractiveness of individual regions 

in Czech Republic in relation to tourism. Final results will then define rank and differences 

between the regions. Thus, the aim of this article is to identify a potential of regions in Czech 

Republic in relation to tourism through weighted factor score approach and make 

comparison based on this indicator. 
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Introduction 

Ensuring of sustainable development, standard of living improving, building of infrastructure 

and preservation of cultural heritage belongs besides to other things to main tasks and aims of 

government, state institutions and even business subjects of each country, namely in national, 

regional and local levels. Successfulness in these fields is showing also in sector of incoming 

tourism as part of national economy [2]. 

On the one hand it is necessary to create conditions for potential visitors with using of natural, 

cultural, economic, technological and legislative attributes. On the other hand it is necessary 

to make analysis for development of individual regions and destinations both for certain 

period and for certain territory with their mutual comparison in given country or even in the 

international level. However the problem is caused by heterogeneity of surveyed areas which 

is based on difference of such indicators like for example area size, climatic conditions, 

quantity and quality of accommodation and food facilities, natural and cultural heritage, 

density of transport and engineering networks. Thus, it is very important to invent such 

method which will be able to quantify these factors. Moreover heterogeneity of consumers-

visitors-guests and their wishes, needs, expectations, priorities and shopping behaviour cause 

another complication as well. In this case it is impossible to avoid certain rate of subjectivity. 

Suggested method is able to apply even for various destinations because tourism destination 

can be taken either like one complex product which is composed from many partial products 

or like collective producer [1]. 

1 Characteristics of the regions according to given factors 

It is suitable to mention the basic facts about Czech Republic (see Tab. 1) whose total area 

according to Czech Statistical Office (CZSO) is 78 866.1 km2 and it ranks as according to 

information from United Nations the 21st place in Europe and the 115th place in the world. 

Tab. 1: Basic geographic and demographic indicators of the regions in Czech Republic 

Regions Area [km2] 
Relative 

portion [%] 

Number of 

inhabitants 

Relative 

portion [%] 

Number of 

inhabit./km2 

Central Bohemia 11 015.30 13.97 1 291 816 12.28 117.27 

Southern Bohemia 10 056.40 12.75 636 611 6.05 63.30 

Liberec 3 163.40 4.01 438 594 4.17 138.65 

Southern Moravia 7 194.80 9.12 1 168 650 11.11 162.43 

Olomouc 5 266.60 6.68 637 609 6.06 121.07 

Karlovy Vary 3 314.50 4.20 301 726 2.87 91.03 

Ústí nad Labem 5 334.50 6.76 826 764 7.86 154.98 

Moravia-Silesia 5 427.10 6.88 1 226 602 11.66 226.01 

Prague 496.1 0.63 1 246 780 11.86 2 513.16 

Pardubice 4 518.90 5.73 516 440 4.91 114.28 

Pilsner 7 561.00 9.59 572 687 5.45 75.74 

Hradec Králové 4 758.70 6.03 552 946 5.26 116.20 

Highlands 6 795.60 8.62 511 207 4.86 75.23 

Zlín 3 963.20 5.03 587 693 5.59 148.29 

Czech Republic 78 866.10 100 % 10 516 125 100 % 133.34 

Source: Czech Statistical Office, corrected by author 
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Number of inhabitants in fourth quarter of 2012 was according CZSO 10 516 125 which 

means average density of population 133.34 inhabitants/km2. Czech Republic is divided into 

14 self-governing regions from 2000. The biggest one is Central Bohemia with area 11 015.30 

km2, the smallest one is capital city Prague with area 496.1 km2, which has however the 

highest density of population – 2 513.16 inhabitants/km2. The lowest density of population is 

in Southern Bohemia region – 63.30 inhabitants per km2 [3]. 

The main factors are chosen to compare the facilities of regions in Czech Republic from the 

perspective of attractiveness for tourism and hotel management – protected areas (PA), 

transport infrastructure (TI), spa (S), cultural heritage (CH) and sights included in UNESCO 

(SU). 

2 Protected areas in Czech Republic regions 

In the past the hotels have been situated almost just in big cities, but nowadays the visitors 

want to find accommodation facilities near by nature as well. In Tab. 2 the comparison is 

illustrated for areas of national parks, protected regional areas and so called small area 

protected places (national natural reservations, natural reservations and natural sights) in 

regions of Czech Republic. The biggest portion of protected areas is in region Liberec (32.25 

%) from total region area, next is Zlín (30.09 %), Ústí nad Labem (27.15 %), South Bohemia 

(21.29 %) and Hradec Králové (20.93 %). The smallest portion is in region Prague (5.38 %) 

and South Moravia (6.96 %). 

Tab. 2: Protected areas (PA) in Czech Republic regions 

CR and regions NP [km2] PRA [km2] SAPP [km2] PA [km2] PA/km2 [%] 

CR 1 194.89 10 867.37 941.33 13 003.59 16.49 

Liberec 117.47 849.08 53.64 1 020.19 32.25 

Zlín - 1 171.67 20.69 1 192.36 30.09 

Ústí nad Labem 79.00 1 329.46 39.79 1 448.25 27.15 

South Bohemia 342.94 1 645.43 152.41 2 140.78 21.29 

Hradec Králové 245.53 688.21 62.22 995.96 20.93 

Karlovy Vary - 620.84 33.81 654.65 19.75 

Moravia-Silesia - 917.79 72.83 990.62 18.25 

Pilsner 347.36 847.82 110.00 1 305.18 17.26 

Olomouc - 558.09 68.49 626.58 11.90 

Pardubice - 391.76 52.59 444.35 9.83 

Highlands - 609.50 55.04 664.54 9.78 

Central Bohemia - 877.43 115.47 992.90 9.01 

South Moravia  62.59 355.12 82.84 500.55 6.96 

Prague - 5.17 21.50 26.67 5.38 

Notice: NP – national parks, PRA – protected regional areas, SAPP – small area protected places 

Source: Czech Statistical Office, corrected by author 
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3 Transport infrastructure in the Czech regions 

Transport services are not only important and extensive component of services sector, but also 

basic condition to realize the tourism industry (Jakubíková, D., 2009). Transport 

infrastructure thus belongs to main factors affecting overall attractiveness of the given region. 

The thickest railway network is in Prague, in average half kilometre per 1 km2, other regions 

have under 200 metres of railway per 1km2. Infrastructure of highways and roads is balanced, 

and it is about from 540 to 870 metres per 1 km2. The exception is Prague with only 170 

meters of roads and highways per 1 km2 (see Tab. 3). 

Tab. 3: Density of rail and road network in the Czech regions 

CR and regions Railways [km] Railways/km2 Roads [km] Roads [km]/km2 

Czech Republic 9 572 0.121 55 742 0.707 

Central Bohemia 1 278 0.116 9 637 0.875 

Pardubice 542 0.120 3 597 0.796 

Ústí nad Labem 1 022 0.192 4 198 0.787 

Hradec Králové 715 0.150 3 770 0.792 

Liberec 552 0.174 2 424 0.766 

Highlands 622 0.092 5 090 0.749 

Pilsner 711 0.094 5 133 0.679 

Olomouc 603 0.114 3 568 0.677 

Moravia-Silesia 664 0.122 3 441 0.634 

Karlovy Vary 493 0.149 2 054 0.620 

South Moravia 784 0.109 4 477 0.622 

South Bohemia 981 0.098 6 125 0.609 

Zlín 359 0.091 2 145 0.541 

Prague 248 0.500 83 0.167 
Source: Czech Statistical Office, corrected by author 

4 Cultural monuments in the Czech regions 

Mainly cultural including technical monuments belongs to the most attractive social 

attractions. The most valuable, or the most famous monuments have the crucial importance, 

the rest of them function mostly in position of additional attractions (Ryglová K., Burian M., 

Vajčnerová I., 2011). 

To determine the attractiveness of individual regions in Czech Republic it is necessary to 

define and quantify another criterion, namely presence of cultural monuments as targets of 

foreign and even domestic visitors. Most of cultural monuments is in Prague (in average 12 

monuments per 100 km2). Next is region Hradec Králové and Liberec (one or 

two monuments per 100 km2), Pardubice and Central Bohemia (one cultural monument 

per 100 km2). Least of cultural monuments is in region Olomouc and Karlovy Vary (see 

Tab 4). 
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5 Quantification of the Czech regions attractiveness 

Characteristics mentioned above were assigned according to their importance weights, which 

were then multiplied by the sign of the scale of 0 (the worst or missing) – 14 (the best), which 

assesses the level of the factor in each region. In Tab. 5 the points are in this way calculated 

for each factor and region (the first value is the mark and the second one – the same for all 

regions – is the weight). Sum of points for each region is given in the last column, according 

to which subsequently can sort the ranking of regions according to their attractiveness. 

Tab. 4: Monuments according to the Czech regions 

CR and regions Museums, galleries Castles, chateaux, others Total Number/100 km2 

Czech republic 490 295 785 1.00 

Prague 37 24 61 12.30 

Hradec Králové 49 24 73 1.53 

Liberec 30 17 47 1.49 

Pardubice 32 19 51 1,13 

Central Bohemia 69 45 114 1.03 

Ústí nad Labem 25 27 52 0.97 

South Moravia 41 28 69 0.96 

Zlín 25 9 34 0.86 

Highlands 40 17 57 0.84 

Moravia-Silesia 33 10 43 0.79 

Pilsner 36 23 59 0.78 

South Bohemia 42 33 75 0.75 

Karlovy Vary 12 8 20 0.60 

Olomouc 19 11 30 0.57 
Source: Czech Statistical Office, corrected by author 

Tab. 5: Attractiveness of the regions in Czech Republic according to weighted factor score approach  

Regions PA (0.25) TI (0,10) S (0,10) CH (0,30) SU (0,25) Total 

Highlands 4*0.25=1 9*0.1=0.9 0*0.1=0 1*0.3=0.3 14*0.25=3.5 5.70 

Prague 1*0.25=0.25 2*0.1=0.2 0*0.1= 0 14*0.3=4.2 4*0.25=1 5.65 

South. Bohemia 11*0.25=2.75 3*0.1=0.3 5*0.1=0.5 1*0.3=0.3 7*0.25=1.75 5.60 

Liberec 14*0.25=3.5 10*0.1=1 5*0.1=0.5 2*0.3=0.6 0*0.25=0 5.60 

Ústí nad Labem 12*0.25=3 12*0.1=1.2 5*0.1=0.5 1*0.3=0.3 0*0.25=0 5.00 

Hradec Králové 10*0.25=2.5 11*0.1=1.1 7*0.1=0.7 2*0.3=0.6 0*0.25=0 4.90 

Olomouc 6*0.25=1.5 7*0.1=0.7 14*0.1=1.4 1*0.3=0.3 4*0.25=1 4.90 

Pardubice 5*0.25=1.25 13*0.1=1.3 2*0.1=0.2 2*0.3=0.6 4*0.25=1 4.35 

Karlovy Vary 9*0.25=2.25 5*0.1=0.5 12*0.1=1.2 1*0.3=0.3 0*0.25=0 4.25 

Centr. Bohemia 3*0.25=0.75 14*0.1=1.4 5*0.1=0.5 2*0.3=0.6 4*0.25=1 4.25 

Zlín 13*0.25 =3.25 1*0.1=0.1 5*0.1=0.5 1*0.3=0.3 0*0.25=0 4.15 

South Moravian 2*0.25=0.5 4*0.1=0.4 5*0.1=0.5 1*0.3=0.3 7*0.25=1.75 3.45 

Moravia-Silesian 8*0.25=2 6*0.1=0.6 5*0.1=0.5 1*0.3=0.3 0*0.25=0 3.4 

Pilsner 7*0.25=1.75 8*0.1=0.8 2*0.1=0.2 1*0.3=0.3 0*0.25=0 3.05 

Source: Elaborated by author with using of [4-17] 
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Conclusion 

Based on the achieved results in the top places in the attractiveness of the region were ranked 

Highlands, Prague, Southern Bohemia, and Liberec regions. At the other end of the scale is 

then located South Moravian, Silesian and Pilsner regions. However, it is necessary to take 

into account the restrictive conditions that affect the explanatory ability of the calculated data: 

1. There are not given all factors that influence the final decision of a potential visitor (such 

as financial options, distance, social and political situation of the region) in given results. 

2. It is a subjective method in which different decision criteria are assigned by weights 

according to the personal impression of the author. In practice, it is then necessary to 

define the target group and take into account the needs and priorities and accordingly 

then select the importance of each factor. 

3. For each region can be added personal experiences, recommendations or references and 

other visitors’ findings resulting from promotional campaigns of regional institutions or 

business subjects. 

At the overall level and the value of each region, which it considers a potential customer, has 

also influenced attitudes and behaviour of local populations to tourists, namely not only 

foreign but also domestic tourists. It should be noted that tourism together with other sectors 

of the national economy plays an essential role in the economic, cultural and environmental 

development of each region. For this reason, it is necessary to state institutions, business 

subjects and all residents work together to create suitable conditions in this area. 
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